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تقدي!

خضراءبنظافرالمحامى

الفلسطينيالوطنيالمجلسعضو

الفلسطينيةالتحرلرلمنظمةالقانونيوالمستشار

فيحامدمحمدباسمةوالصحفيةالكاتبةالإقرارأنمنبدلا..

فيجهدابذلتقد(والدينالسياسةبينإسرائيلفي)المرأةكتابها

الديانةوأنالمختار-اللهشعب-اليهودعناثولقةالمعلومةنقل

عنواضحةصورةتعطيالتلمودأوالتوراةفيوردتكمااليهودية

عبرالعصورمتدهورةاخلاقمنإسرائيلعليهاتركزالتياكأسس

العربيةفلسطينارضعلىكيانهاأقامتالتياليومإسرائيللتأتي

..ومعتقداتهالمختار-اللهشعب-تارلخعنالمعالمواضحةصورة

القارئأمامالطرلقتمهدالتيهيالصحيحةالمعلوماتوهذه

..اكأرضشعوبوكافةاليهودبينالانجديالصراعهذالفهمالعريي

شرلحةتقدم(إسرائيلفي)المرأةالكتابهذافيالكاتبةإن..

مطلقبشكلوتمثل..اليهوديالمجتمعنصفحواليتمثلأساسية

مها..والرسلبالأنبياءحتىواستخفافهوعنصرشهالفاسدةأخلاقه

شعبلحمايةضروريبلطبيعيأمر-عندهم-الاتبياءقتلجعل

المختار..الله

الممارساتأنإلاالتوراةأوالتلمودصحةمدىعنالنظرويصرف



أصدقتعبر..عبرالتارلخ()الغيتواتضمنوالتقوثعوالنظريات

)غيتو(فاولافىخرى،للشعوبوكراهيتهالشعبهذاعنتعبير

لجمعوذلك،القسطنطينيةفيم،1256عامانشئلليهودعنصرى

تلكفيالموجودةالشعوبلكافةمعادمغلقمجتمعفياليهود

حولالصهيونيةالوتائقفيوردماأخطرومناكأرض..منالبقعة

يلي:ماالضيقةالعنصريةالنظرةهذه

ذلكلمنفعتتا،اللهفرقناوقد..الأرضفياللهشعب،)نحن

الأممكلوأهلالإنسانيالحيوانلناسخراللهلأن

،الحيواناتمننوعيننحتاجلأننالناسخرهم..والأجناس

ناطقونوعوالطيور،والأنعامكالدوابأخرسنوع

الشرقأمممنوغيرهموالبوذيينوالمسلمينكالمسيحيين

لنمتطيالأرضفيوفرقنالخدمتتاهؤلاءوسخر..والغرب

وفنونهمعلومهمونستغلنشاءكماونحركهمظهورهم

الجميلاتبناتتانزوجانعلينايجبلذلك..لمنفعتتا

فيأبنائناندخلوأن..والعظماءوالوزراءوالأمراءللملوك

الدولفيالعلياالكلمةلنالتكون..المختلفةالديانات

ليحارب..الخوفعليهموندخل..بينهمفنوقعوالحكومات

الفوائد".اكبرنجنيكلهذلكومنبعضابعضهم

بدءمنذللمرأةاليهوديةالنظرةالكاتبةأوضحتوقد..

منوأخرجتهآدمأغوتالتيهيحواءأنيزعمونفاليهود..الخليقة

وسيدنامصر..لفرعوقهديةزوجتهثدمابراهيموسيدنا..الجنة

سالومييمجدونوهمبالخمر))..)غراقهبعدابنتيهضاجعلوط

..السلامعليهيحيىالنبيرأسقطعفيلعبتهالدورالذيبسبب

للقيامالعالمأنحاءجميعفياليهودياتالصهيونيةسخرتولذلك
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هواليهوديةالمراةبهتقومماانإلىالنطرودونلهابالدورالمرسوم

أوضحتهماوهو..الوسيلةتبررشعارالغايةتحتالإباحيةمننوع

المجتمعوتمزقالرقيقتجارةحولوالإحصالياتبافىرقامالكاتبة

ضدبهايقومالتيالإبادةبحربشارونيحاولوالذى..الإسراليلي

والرذيلةوالإباحيةانتشارالفسادحقيقة)خفاءالفلسطينيالشعب

الغيراذعمالفيالمرأةوتسخيراليهوديةالمدارسفيوالعنصرلة

والموساد..بيتوالشينالجيشفيتجنيدهاطرلقعنأخلاثية

منالحكاملرلدهماإلىللوصولاكأمنيةالسياسيةكأهدافهمخدمة

في،والسياسيةافىمنيةللأجهزةخدمة،بالفريسةللايقاعالمراةهذه

وحريةالديمقراطيةمجتمعأنهالعالمالظهورأماميحاولمجتمع

ذلكعكسوالبحوثالوقالعتثبتالتي..بالرجلومساواتهاالمراة

كبيرأندرجةالى..ومنبوذة..مضطهدة)سرائيلفيفالمرأة..تماما

بحاثطيسمىماأمامالصلاةمنالمرأةمنعإسراثيلفيالحاخامات

المقدسةالاناكنفيالصلاةحتىلهايحقلا)نجسة(لاتهاالمبكى

91.اليهوديلأالمعتقداتحسب

النصوصالىوالاستنادوتحليلهابعرضهاالكاتبةواستطاعت..

الإسلاميةالنظرةسموالباتالشرلفةالنبويةوالاخاديثالقرأنية

واكأحاديثاكأياتالكثيرمنفيوردكما..بالرجلومساواتهاللمرأة

:الاخزابسورةمن/35/الأيةوخاصة

ؤانقاييينقيانمزيتابؤانمزينينؤانئحنيتاتالئ!ئييين!إن

ؤائخاثييينوالضايراتؤالصئاير-شؤالصئادقآتؤالضاديبنؤائقانتات

والضاثتاتوالضاييينؤائئتمتذقاتؤانئتضذينليانخآشغآت

أكذؤالذايهراتكثكلآالفةؤالذايهر-شؤانخايخطاتفربرخفئموانخايخطين

!كظيمأ(ؤأخرأئدمرةقفماللة



حيث..المسيحيةالديانةيأاثرأةالمحأالنظرةالكاتبةبينتكما..

وحزمتالإرثكحقكثيرةحقوقاوأعطتهاالمراةكرمتالمسيحيةان

.الزوجاتتعددومنعتالزنى

أعطىالسماهـلةالدياناتفيالمرأةموضو3فيالمقارنةهذه)ن..

التقدير..يستحقوتحليلابعداالموثقةالدراسةهذه
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!!
للمهامالبشريالتاريخعبراليهودياتمنالعديدتصدت..

المرأةوأتقنت..الأخلاقيوالفسادالرذيلةونشرالقذرة

لتحقيقالعالمدولشتىفيالقذرالدورهذالعبالإسرائيلية

واشتهر..قرننصفمنأكثرمنذوالحاخاماتالساسةمآرب

مثلا--ومنهن..والمسلمينالعربمعاداةفيمنهنالكثير

السابقة(الإسرائيليةالحكومة)رئيسةمائيرغولداالإرهابية

الأطفالبسببليلاالنومتستطيعلاأنهادائماتعلنكانتالتي

الملأ:علىوتقول.).يومكليولدونالذينالعرب

..)(قتلهمعلىاولادنايجبرونكأنهمالفلسطينييننسامحلن..)

منالسبعيناتأوائل()الموتفرقةمائيرشكلتولذلك..

البشعةالمجازرارتكابمهامهامنكانوالتيالمنصرمالقرن

كلفيالفلسطينيينالقادةواغتيالالفلسطينيينالأبرياءبحق

لتلكمسعورأنشاطأالسبعيناتحقبةلمسهدتوقدالعالغأنحاء

الفلسطينيةالقياداتكوادرأهمتصفيةتمتحيثالفرقة

أبو-ناصركمال-عدوان)كمالالشهداء:..أمثالالسياسية

..وغيرهم(كنفانيغسانالشهيدوالأديبالنجار،يوسف

وأسلوبهابشراستهاالمعروفة-فايسدانئيلااليهوديةونجحت



تأسيسفيفاشلةمحاولاتسبعبعد-الكني!ستفيالحاد

أكتوبرحرببعدالفلسطينيةنابلسمدينةجوارمستعمرة

إلىالراميةالإسرائيليةالحكومةسياسةبذلكمتحديةا739

ينائيتراحيلوكانت..الوقتذلكفيالعربمعالوضعتهدئة

بكرههاتجاهرتسفيبناسحقلإسرائيلالثانيالرئيسأرملة

بنناشدتقدينائيتوكانتمنهمالتخلصعلىوتعملللعرب

سيناء.إلىغزةأهلترحيلا569عامغوريون

تحطيمعلىالوسائلبكلالعالميةالصهيونيةعملتوقد..

خلالمنوالسياسية،والفكرية،والدينية.الخلقيةالقيمكل

والإفسادالفسادفيالأبرزالدورلهنكاناللواتياليهوديات

وجدواالتيالبلادفيالأخلاقيوالانحطاطالرذيلةونشر

علىالعسكريةالخدمةفرضمنأولإسرائيلوكانت..فيها

الأبرلاءقتلفي-تزالولا-الإسرائيلياتفشاركتالنساء..

وتشريدهمواعتقالهم

اليوموالإسلاميالعربيللإعلامجداالمفيدمنوربما..

وفضحهاالإسرائيليةللمرأةالحقيقيةالصورةعلىالوقوف

تتباكىالتيالصهيونيةالمزاعملدحضالعالميالعامالرأيامام

(..الفلسطينيالعنف)ضحيةبأنهاالادعاءعنتتوانىولاعليها

حيثفلسطينفيالاستشهاديةالعملياتشجبعندخصوصا

الإسرائيلياتالنساءمنعددمرةكلفيفيهايسقط

كذباالصهيونيالإعلاميصفهناللواتيبالسلاحالمدججات

نأفيهشكلاومماالأبرياء(..)..)المدنيينمنبأنهنوافتراء
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أمرايعتبرانالداخلمنوتحليلهالصهيونيالمجتمعدراسة

وفضحالصهيونيالكيانداخلالخفيةالجوانبلمعرفةجوهريا

ونحناليومأحوجناوما..العدوانيةونواياهالعنصريةمخططاته

يمرالتيوالمفصليةالخطيرةوالمرحلةالصراعهذادوامةفي

الموضوعهذادراسةفيالتعمقالىوالمسلمونالعرببها

..عدوكاعرف:القائلالمبدأمنانطلاقادقائقهعلىوالوقوف

يوجد..أسطوريةعسكريةترسانةمنتمتلكالتيفإسرائيل

التيالداخليةوالتتاقضاتالضعفعواملمنالكئيرفيها

نأوأرجو..آجلاأمعاجلاوالتشرذمالتفككإلىبهاستؤدي

منوالبراهينالأدلةاستقىالذيالمتواضعالبحثهذايسهم

لكشفوموضوعيةفعالةعلميةمساهمةاليهوديةالمصادر

المرأةواقعفيوالمجهولةالمعتمةالجوانبعنالنقاب

الإسرائيليالمجتمعنصفمنأكثراليومتشكلالتيالإسرائيلية

والله..الصهاينةمعصراعنافيالأضعفالحلقةيشكلالذي

..التوفيقولي

11



السماويةالأديانفيالمرأة

نأقبلالمقدسةالكتباهتماممحوردائمأالمرأةكانت..

وغاياتهمأهدافهملتحقيقوتحريفهابتزويرهاالمغرضونيقوم

بمعنىأوعشوائيةستكون)دين(بدونالحياةلأن..الدنيولة

)ديننغ(:البريطانيالقاضييقولكماأصح

وبدون،اخلاقهناكتكونانيمكنلادينبدون.."

المصدرهوالدين..ا!قانونهناكيكونانيمكنلااخلاق

قيحها،منالأخلاقحسنمنهيعرتالذيالمعصوم

إليه،يرنواعلىبمثلالأنانيربطالذيهووالدين

،الفردأفانيةمنيحدالذيهووالدين،لهولعمل

ولخضعها،عاداتهوسيطرة،غرائزهطغيانمنولكفكف

أ!اسهعلىالذيالحيالضميرفيهولرلي،ومثلهلأهدافه

"الأخلاقصرحيرتفع

عليهاللهصلىالنبياكدكما-الإسلاميالدينجاءوقد..

طرأالذيالاعوجاجوليصححالأخلاقمكارمليتمم-وسلم

للعلاقاتوالمنظمةالمناسبةالضوابطوليضععموماالحياةعلى

والإنجيلالتوراةفيالسماويةالشراثعتتاولتهاالتيالإنسانية

أمرأيعتبرمثلاالزنىأنحيث..السنينبعشراتالإسلامقبل

..السماويةالدياناتكلفيمرتكبهعليهيعاقبمرفوضأ

12
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كانتالمرأةأننجدعموماالقديمةالحضاراتفيأما..

كمخلوقإليهاوينظروتشترىتباعسلعةوتعتبر،وتابعةممتهنة

فقطالرجللخدمةوجدضعيف

حقوقأيللمرأةيكنلمالقديمالرومانيالمجتمعففي..

ألايجب)1(..الشيطانعملمن)رجس(فهي..الإطلاقعلى

يسمحولاالكلاممنممنوعةأنهاكما..تضحكوألااللحمتاكل

نأعليهاماوكل..شؤونهامنشأنايفيرأيهابإبداءلها

بيتهاورعايةوصلاتهالعبادتهاالتفرغهوتفعله

ضروريالزواجأنفتقولالقديمةالهندشرائعأما..

تعتبرهاالتيالمرأةمنخيروالأفاعيالجحيمأنغيروإجباري

الهندية-فالمرأةوبالتاليالمسؤوليةكاملوغيرناقصمخلوق

بحياتهاللاستقلالمؤهلةغير-الهنديةالشرائعحسب

هذايومناحتىالهنديةالقبائلبعضتزالولا))..الخاصة

بنيرانهنفسهابإحراقزوجهاعنهاتوفيالذيالمرأةعلىتحكم

الأبديلأاللعنةعليهاتحللاكي

النساءعلىيحرمونالوسطىالعصورفيالإنكليزوكان..

بأبخسالحالاتبعضفيويبيعونهنالمقدسالكتابقراءة

..الأثمان

الحقوقأبسطمنالمراةحرمواأنهمالفرنسيينعنوثبت

..الإسلامظلفيللمراةمنحتالتي

فيحتىوالمرأةالرجلبيناليهوديةالشرلعةتساويولم

فلا،المرأةأمادنبهمنيبرأفالرجل..والثوابالعقابمسألة



الصريحالنصوردعدد()سفرمنالخامسالإصحاحففي

لة:المسطتلكحولالتالي

وتنجست،رجلهاتحتمنامراةزاغتإذاالغيرةشرلعةهذه"-

الربامامالمراةيوقفامراتهعلىففارالغيرةروحرجلااعترىإذاأو

وتلكالذنبمنالرجلفيتبرأالشريعةهذهكلالكاهنلهاهـلعمل

ذنبها")2(تحملالمراة

قسوةبأقلالجاهليالعصرفيالعرييالمجتمعيكنولم..

حيثقليلةحالاتفيالاالمراةمعاملةفيالمجتمعاتتلكمن

الخاصةشؤونهنعلىيشرفنالنساءمنالحرائربعضكانت

..ذلكغيراوالزواجأوالتجارةأمورفيسواءمباشرةبصورة

التيالعرييةالقبائلمنالكثيرفيشائعة)الوأد(عادةوكانت

حتىسائدةالعادةتلكوظلت)عورة(و)عارا(..الأنثىاعتبرت

الذيالإسلاممجيءحينالىوأشرافهاالعربسادةبين

اعلتكثيرةحقوقاالمرأةواعصوحرمهاالعادةتلكاستفظع

والإيمانوالعلمالعملميادينفيإنسانيتهاوكرمتمكانتهامن

..والعقابوالثوابوالأجروالمسؤولياتوالواجباتوالحقوق

الرجلومشاركةالدينيوالوعظالدروسإلقاءللمرأةوأباح

فيرأيهاإبداءمنالمرأةحرمتوبينماالجهاد،ميادينفيحتى

منحهاقدالإسلاماننرىالشعوبمنكثيرعندزواجهاأمر

..القبولأووالرفضالرأيإبداءحق

،ا
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المرأة

المسيعيةالديانةفي

)بولس(الرسولواستتكرالزواجعلىالمسيحيةالديانةشجعت

حيثالأول)ئيموتاوس(إلىرسالتهفيالزواجعنينهونمن

يقولا:

فكلاللهخلقهاالاطعمةمنانواعوعنالزواجعنينهون..)-

()3(رفضهيجبشيءكافماحسن،اللهخلقما

المسيحالسيدعننقلارسائلهإحدىفي)بطرس(هـلقول

قوله:

المراةانعارفيننسائكممععيشواالرجالايهاوأنتم..)-

ميراثفيلكمشريكاتلاتهنواكرموهنمنكماضعفمخلوق

()"(الحياةلقمة

الطلاقفمنعشأنها،منوأعلىالمرأةالمسيحالسيدكرموقد

تعاليمقبلمسموحايكنلمماوهوواحدةمنباكثرالزواجوحرم

إرثاتصبحلاوهيالمتوفىزوجهاالمرأةترثوهكذاالمسيحالسيد

..اليهوديةالديانةفيالحالهوكماالمتوفىزوجهالشقيق

ومنهاالمرأةتخصالتيالتعاليممنالعديدالرسلوقدم..

:السلامعليهيسوعالنبيقول



().(الكنيسةراسانامثلماالمراةرأسالرجل)

التالي:النصورد)بطرس(الرسولرسالةوفي

()6(منكلاضعفمخلوقالمرأةانعارفيننسائكممع)عيشوا-
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الإوللمفماةالمرأ

أمابالمرأةبالغااهتمامابزوغهومنذالإسلاميالدينأولى..

الإسلاميةالشريعةبفضل-المراةوتساوت..وزوجةوابنةوأختا

بالأجرتساهـلاكماوالواجباتالحقوقفيبالرجل-السمحاء

والزكاةوالصيامكالصلاةالمعروفةالشرعيةوالتكاليفوالثواب

رأيهاإبداءمناليهوديةفيالمرأةحرمتوبينما..وغيرهاوالحج

الرأيإبداءحقمنحهاقدالإسلامنرىليتزوجهاالمتقدمفي

..القبولأووالرفض

ساندتقدعنهااللهرضيخديجةالسيدةالمؤمنينأموكانت

وكانتنبيا،بهبشرمنأولوكانتوجاههابمالها!الرسول

الأمروكذلكالشرلفةالنبولةللأحاديثمحدثةعائشةالسيدة

المعاركفيالمقاتلينتساعدجحشىبنتزينبالسيدةكانت

تؤكدالتيالقرآنيةالآياتمنالكثيروهناكوتمرضهم،وتسقيهم

//124الآيةفيتعالىقولهومنهاوالمرأةالرجلبينالمساواةعلى

النساء:سورةمن

يذخفونقالمولئلثئؤينؤفؤكأاثاؤدكرينالضايخاتينيغقل)ؤتن

تميرأ!ئطتمونؤلآاثختة
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:عمرانآلسورةمن/591/الآيةفيوجلعزوقوله

دكرئنئثكئمغايلغتلأضييغ!6نىرئفثملفئم)قاسثتخاقي

دتايىهئمينومخرخوأقاخروأقاتذ-شتجغفيئنتغضكم(ئثى(ؤ

ؤ!ديخقئفئمشئئايهنمغئفئم!كفرنؤئيفوأؤقاتفوأستيييىيخىومودوأ

جمنذةؤالفةالفيماجمندقنئؤابأالآئقارتخيقاينتخريتجتاب

الثؤالب!حسئن

/الأحزاب/سورة35الآيةفيتعالىوقوله..

ؤانقايتاتؤانقاييينؤانئزيتاتؤانمزييينؤانض!نيتاتالضنييين)إن

ؤائخاشييينؤالضايراتؤالصئايرينؤالضا؟قاتؤالضابيين

والضائقاتوالضائمينؤانئتضذقاتؤائئتضذيينؤانخاثيغات

كثيرأالنةؤالذايهرينؤائخايخطاتنروتجفئمؤائخايخطين

غطيمأ!ؤأخرآئغمرةتفماللة(غذؤالذايهرات

قال،تكريمهماعلىوحثبالوالدينالإسلامأوصىكما..

الإسراء/:سورةمن23العزيز../الآيةكتابهفيتعالى

جنذكينفغنإناإخستانأؤبانؤايذينإئاةإلأتفبذوآ(لأرنك)ؤقضى

تفتاؤنلتئقرفضاؤ!(لثثفتأتفلتلآيهلآفشاأؤأخذفضااثيهتر

كربمأ!فؤلأ

الشريف:النبويالحديثفيوجاء-

(..اكأمهاتأقدامتحت)الجنة

18
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العصرفيسائدةكانتالتيالوأدعادةالإسلامواستفظع..

منتشرةكانتالتيالذميمةالعادةهذهوحرمالعربعندالجاهلي

يجبعارأالمرأةتعتبركانتالتيالعرييةالقبائلبعضفي

منه.التخلص

95/:-/58النحلسورةفيالخصوصبهذاجاءومما

يتؤارممت!كطيثمؤفؤئسئؤدآؤخفةطليالأئثىآخذفئمئثئر)ؤإدا

الئرابنريذشةآئمفونغقىأيضسكةييمائ!ثترتاسئؤءينائقؤيمين

-يخكفون!تاستأءالآ

العلمتعليمهاعلىوحثالفتاةإلىبالإحسانالإسلاموأمر..

الشريف:النبويالحديثفيوجاءولأسرتها،لهاالمفيدالنافع

مسلم(كلعلىفرلضةالعلم)طلب

الفقهاءيؤكدكماوالأنثىالذكرعلىفريضةالعلمأنأي..

إلىالإسلاميةالعصورفيالمرأةوصلتولذلك،والمفسرين

ميادينفيالمبرزاتمنهنفكانوالثقافةالعلممنعاليةدرجات

الميادينمنذلكوغيروالتعليموالحربوالشعروالأدبالطب

.الأخرى

النساءيخصكانأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنوثبت..

بعدمادينهنأمورمنمعرفتهعليهنيجبمافيهايعلمهنبأيام

له:قائلةبذلكتطالبهامرأةإليهأتت

نفسكمنلنافاجعل،بحديثكالرجالذهب،اللهرسوليا..)

..(اللهعلمكممافيهتعلمنافيهناتييومأ

قائلا:طلبهاإلىالكريمالنبيفأجابها

!ا



..(وكذاكذايوم)اجتمعن

اللهصلىالنبيإليهنويجيءمحدديومفييجتمعنفصرن

..وجلعزاللهعلمهمماهـلعلمهنوسلمعليه

عنهااللهرضيالسكنبنيزيدبنتأسماءالسيدةعنهـلروى

:السلامعليهللنبيقالتأنها

،واتبعناكبكفأمناوالنساء،الرجالإلىبعثكالله)ن..)-

الرجالوأن،بيوتقواعدمخدراتمقصوراتالنساءمعشرونحن

للجهادخرجواواذاالجنائزوالجهاد،وشهودبالجمعاتفضلوا

رسولالانجريافيافنشاركهم،اولادهمورلينااموالهملهمحفظنا

؟(..الله

:والسلامالصلاةعليهالنبيفأجابها

تبعلحشنأنالنساءمنورامحكمنؤأعلميأسماء،يا)انصرفي

ماكليعدللموافقتهواتباعها،لمرضاتهوطلبهالزوجها،إحداكن

(..ذكرت

تتال-الشرلفالحديثهذامنيتبينكما-النساءأنأي

أجريعدلببيتهاوالعنايةزوجهاوطاعةأولادهاترييةفيأجرا

..وعملهجهادهفيالرجل

الأحاديثمنالكثيروالسلامالصلاةعليهالنبيعنوروي

تلكومنشأنها،منوترفعالمراةتكريمعلىتحضالتيالمسندة

:قالوسلمعليهاللهصلىأنهالترمذيرواهماالأحاديث

أختانأوبنتانأو،أخواتثلاثاوبناتثلاثلهكانمن)-

الجنلأ(فلهوزوجهنإليهنوأحسنفادبهن

:المرأةبخصوصأيضاوالسلامالصلاةعليهقالهومما
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لنيم(إلااهانهنولا،كريما،لاالنساءأكرمما)-

أيضا:وسلمعليهاللهصلىوقال

خياركم..وخياركمخلقا،احسنهمايماناالمومنين)أكمل-

لنسائكم(

الأجرناحيةمنالإسلامظلفيبالرجلالمرأةتساوتوكما..

عدلمنوهذاوالعقابالقصاصفيمعهتساوتكذلكوالثواب

/2/:النورسورةفيتعالىقال..وحكمتهوجلعزالله

تاخذكثمؤلآتجفذةيئةقئفتاؤاجدكلقاخيذوأؤالرافي)الرايية

ؤثيشئقذالآيخرؤائتؤيميالقيمائؤيئونكنئئمإنالفيمادينيخىرأقةيهتا

ائمزييين!ئنطأئقةغذاتفضا

:المائدةسورةمن38//الآيةفيوقال

الفيماتنتكالآكستتابضاخرآءأئديفتاقاقطغؤأؤالسئايىقة)ؤالئايىقن

خيهيثم!غزيرؤالفة
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التوراةفيالمرأة

المجتمعإفسادتستهدفالعالميةالصهيونيةمخططاتإن

الانحلالواشاعةوتمزيقهكيانهلتهديم-اليهودياتعبر-المسلم

اليهوديةالكتبتبرزأنعجبلاولذلك..وشاباتهشبابهبين

شعبإنقاذأجلمنبهقمنومااليهودياتللعاهراتالكبيرالدور

بآلافبلالأخلاقيةوالرذائلبالمعاصيالتوراةوتحفل،إسرائيل

نفسهاتقدمنجدهاماكثيراإذ..للمرأةوالمخزيةالمهينةالصور

..قومهالبنيخدمةغرياءلرجال)زانية(

منكثيرعلى)المزورة(وحكاياتهاالتوراتيةالنصوصوتتطوي

العنفتمجيدإلىوبالإضافة..اليهودغيرتجاهالعدائيةالمشاعر

أبشعيحملاليهوديالتراثأنيلاحظ،الإنسانيةالأخارقونبذ

الدمويالسلوكمنشتىبضروبوينضحالخرافيةالمعتقدات

والانحطاطوالفسادالبغاءمنمنناهيةلاوأشكالاالمتوحش

..والانحرافوالفجور

لمنالوضيعةالنفسيةالطبيعةعنالنصوصتلكتكشفكما..

لهمأناسفهمالمختار(..الله)شعباسمأنفسهمعلىيطلقون

:طموح

وكراهية،ترحملاونقمة،يشبعلاوشرهاحد،عنديقفلا)..-

تحد()7(لا
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والانغماسوالفسقوالغدرالدسعنيتورعونلافهملذلك

والتلفيقبالمخازيحافلهؤلاءوتراث..الأدنينحتىبالقذارة

اللهانبياءحتىمنهميسلمولا..والأباطيلوالافتراءاتوالكذب

القرآنفيالحسنبالخلقالخالقوصفهمالذينوجلعز

المترجمكتابهفي(كسيل)ليوتايقولالقذارةتلكوحول..الكريم

الأساطير(:منجمعأممقدسكتاب)التوراة

نكادلاإننا،التوراةنقرأونحنأنفسنانلغيوهكذا..)-

انحطاطا(أشداخرىالىنقادحتىقذارةمننخرج

المسيئةالصوربمئاتبلبعشراتالمزعومةالتوراةوتطالعنا

معظمأنوتؤكد..وظلماوبهتانازورابالأنبياءوتلصقهاوالمهينة

نأوتزعم)..زانياتأمهاتمنأوزنىأبناءكانواإسرائيلأنبياء

زوجتهوقدمبأختهزنىوابراهيمنساءزيركانالحكيمسليمان

ا..قاتلاكانوداوودبابنتيهزنىولوطامصرلفرعونهدية

وتلصقالزنالفضائلتصولرهمفيالتوراةواضعيوششرسل

الأساطيرفيورئيسياعرلضاخطاتمثلالتيالقذرةالتهمةتلك

علىاليهودتشجعوكأنهاوالأنبياءبالرسلاليهوديةوالمعتقدات

المزعومالحلمتحقيقسبيلفيدنوبمنلهميحلوماارتكاب

..)الكبرىإسرائيلواقامة

وخلافا-التوراةفيالنساءأنذلككلفيالعجيبولكن..

فهناخلاقيرادعأيبداخلهنيحملنلا-السماهـلهةالشرائعلكل

والخطاياالفواحشارتكابعنيتورعنلالأنهندائماالمذنبات

والحكاياتالأسفارفيبوضوحذلكوسنلحظ..كانسببلأي

وحكايات()التئثيةوسفر()العددسفروخصوصا،اليهودية
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و)يوسف(و)لوط(ونون(بن)يوشعو)سليمان(و)داوود(

تبررقصصوكلهاويهوديت(..)طوبيتو)شمشون(و)إستير(

الانحطاطفيوتغرقوالسخرلةالاشمئزازوتثيرالخطيئة

على)إستير(سفرهـلحتوي..والافتراءوالكذبوالشذوذوالبذاءة

بلادملكإلىللوصولاليهوداستخدمهافاتتةيهوديةامرأةقصة

الملكمنيقريوهاأنالخاصةبوسائلهماستطاعواوقد،فارس

تؤثرأصبحتوبذلك..فتزوجهاوجمالهابذكائهاأعجبالذي

عمهاابنمنفجعلت،الحكمشؤونفيوتتدخلالملكعلى

الوزيرشعرولما..المملكةفيالأبرزالرجل)مردخاي(اليهودي

خططالفارسيةبالمملكةالمحدقاليهودبخطر)هامان(الفارسي

فقدالساحر..علىانقلبالسحرلكنبأنصارهوالننكيللقتله

وأتباعه،هامانبقتلالملكبمساعدةفقامواالخطةاليهوداكتشف

شعبهاأنقذتتاريخيةامرأةأنهاعلى)استير(إلىاليهودهـلنظر

عشرالخامسفيكبيراحتفاللهايقاملذلكمحتملةمذبحةمن

يسمىولذكراهاإحياءكاملايومافيصومونعامكلآذارمن

الفوريم(..)عيدالعيدذلك

المزورةكتبهمفيوردتالتيالأخرىالأمثلةبعضيليوفيما

الكذبةكذبكمنفكانواالسنينمئاتمنذلشعبهمولقنوها

الفقرةهذهفينذكرهماأنوهيهامةملاحظلأمعوصدقها

الفسقبقصصزاخراليهوديالدينيالفكرأن)ذفيضمنغيض

.المحرماتفيوالفوصوالفجور

سليمانالنبيأن-المثالسبيلعلى-التوراةفيوورد..

والعمونيينالمصريينمععلاقاتأقامعندماأخطأالحكيم
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حبهبسببانهارتأخلاقهأنالتوراتيالنصوزعم..وغيرهم

لنفسبهااشتهرالتيالحكمةالربسلبهكماهؤلاءلنساء

السبب:

مؤابيات،فرعونبنتمعكثيرةغريبةنساءسليمانوأحب..)-

عنهمقالالذينالامممنوحثيات،وصيدونياتوأدومياتوعمونيات

فىنهمإليكميدخلونلاوهم،إليهمتدخلونلا:إسرائيللبنيالرب

وكانت،بالمحبةبهولاءسليمانفالتصقكألهتهم،وراءقلبكميميلون

فامالتالسراري،منمائةوثلاث،السيداتالنساءمنمائلأسبعله

()8(قلبهالنساء

والفجورالفسقعلىتحضالتلمودتعاليمأنكما..

التلمود:فيالمرأةأحوالعنمقتطفاتيليماوفي..والانحلال

نهمفىعليهعقابلاإناثاأوكانواذكورااليهودبغيرالزنا)إن-

..(الحيواناتنسلكا

يزنيأنرأىومن..الحكمةفسيؤتىبامهيزنيانرأىمن..)-

نورالمقل(نصيبهفمنباخته

حكيمايصيرأنيمكنهأمهمعالفحشاءارتكبأتهيحلم)من-

()9(أماالحكمةدعيتسفراكأمثالفيجاءلاته

ارتكبإذازوجهاتشكوأنالتلمودفياليهوديةللمرأةيحقولا

الطلاقتطلبأنفيالحقلهاوليسالزوجيةمنزلفيالزنى

يكنلمواذاالزنىعليهثبتلوحتىزوجهاعيوبكانتمهما

يشينهامامنهاوظهروالرضاالقبولموقعزوجهالدىللزوجة

شاء..متىمنزلهمنويخرجهاطلاقهاورقةاليهايكتبفإنه
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ذكرماهوالموضوعهذافيالتلمودفيوردمااخطرلكن..

تقومأنيجبومااليهوديةللمرأةالمرسومالدورحولفقراتمن

فيالعلياالكلمةلليهودفيكونبعضأبعضهمالناسليحارببه

يلي:مانقرأومنهاوالعالمالدول

ذلك..لمنفعتنااللهفركناوثد..اذرضفياللهشعب)نحن-

..والأجناسافىممكلوأهل-الانسانيالحيوان-لناسخراللهلا!

كالدوابأخرسنوع:الحيواناتمننوعيننحتاجفىننالناسخرهم

والبوذيينوالمسلمينكالمسيحيينناطقونوموالطيوروالاتعام

فيوفرقنالخدمتناوسخرهؤلاء..والغربالشرقامممنوغيرهم

علومهمونستغلنشاءكماونحركهمظهورهملنمتطيالارض

الجميلاتبناتنانزوجأنعلينايجبلذلك..لمنفعتناوفنونه!ا

الدياناتفيابناءناندخلوأن..والعظماءوالوزراءواكأمراءللملوك

فنوقعوالحكوماتالدولفيالعلياالكلمةلنالتكون..المختلفة

كلهذلكومنبعضابمضهمليحارب..الخوفعليهموندخل..بينهم

()0001(أكبرالفوائدنجني

وأخرجتهأدمأغوتالتىوالغاودةالمذنبةهيالتوراةفيالمرأة..

!ف،الجنةمنأدمخروجدنبعليهايقعوعليها..الجنةمن

لاوهيالآلاممنوغيرهاوالرضاعةوالولادةالحملبالاممعاقبة

أنالمعسرلليهوديالحقأعطتالتوراةأنكما،كاملةبأهليةتتمتع

لأبيهايكنلماذاإلاأبيهاترثلاوالفتاةصفرها،فيابنتهيبيع

فيعطيهاعقارآتركقدالأبكانوان..ا(االذكوزالأولادمنذربة

..لهاشيءفلامنقولأمالأتركإذاأماالعقار،من

منذاليهوديةالشريعةفيوالأنثىالذكربجناللامساواةووردت

26

http://al-maktabeh.com



أسبوعلمدةنجاستهاتكونصبياتلدالتيفالأمالولادةلحظة

ففي،أسبوعينلمدةنجاستهافتستمربنتاتلدعندماأماواحد

التالي:الصرلحالنصنقرألاودين()سفرمن/15/الإصحاح

أنثىولدتواذاايامسبعةنجسةتكونذكراالمرأةولدت)إذا-

أسبوعين(نجسةتكوق

الصناعةفيتعملالتيهيالفاضلةالمرأةأنالتوراةوتعتبر..

منالعديدفيالتاكيدهذاوجاءأسرتها،أجلمنوالزراعة

سفر)من35الإصحاحفيجاءماومنهاالتوراتيةالنصوص

:يقولالذي(الخروج

الغزلمنوجئنبابيهنغزلنالقلبالحكيماتالنساء)كل-

بالحكمةقلوبهنأنهضتهناللاتيالنساءوكلوالقرمز..بالارجوان

شعرالمعزى()13(غزلن

التيأمثالهفيسليمانالنبييقولالصالحةالمرأةوعن..

:التوراةفيوردت

لاخبزالهتصنعغنيمةإلىيحتاجفلازوجهاقلبيثقبها)..-

بيدينوتشتغل-تصنع-وكتاناصوفاتطلبحياتها،ايامكلشرا

بعدالليلإذوتقومالتاجركسفنبعيدمنطعامهاتجلب،راضيتين

تغرسويثمريديهافتاخذهحقلاتتأمل..بيتهالأهلأكلاوتعطي

وتمسك،الليلفيينطفئلاسراجها،جيدةتجارتهاتشعرأن..كرما

بيتهاأهلكللأنالثلجمنبيتهاعلىتخشىلابالفلكة..كفاها

العز..وتبيعهاقمصاناتصنعموشيات..لنفسهاتعملحللالابسون

..بالحكمةفمهاتفتح،الاتيالزمنعلىوتضحك.لباسهاوالبهاء

أولادهايقوم،خبزالكسلتاكلولابيتهاأهلطرقتراقب
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أمافضلاعملنكثيراتبناتفيمدحها،ايضاوزوجهافيطوبونها،

المرأةأما،باطلوالجمالغشالحسن..جميعاعليهنففقتأنت

أعمالهاولتمدحهاثمريديهامنأعطوهالتدحفهيالربالمتقية

الانجواب()13(في

علىعزمنحينمااسرائيلبنينساءأنالتوراةوتزعم..

بها،ليتجملنالمصرياتجاراتهنحلياستعرنمصرمنالخروج

فهرينالصحراءفيبالعيدسيحتفلونورجالهنأنهنزعمنوقد

الذي)يهوه(الإلهبأمرالسلبهذاوكانسيناءإلىبالحلي

وأمتعة:وحليثيابمنأيديهنتحتيقعماكليسرقنأنأمرهن

كلتطلببل/فارغينتمضونلاأثكملتضون،حينفيكون)..-

وثياباذهب،وأمتعة،فضيةأمتعةبيتهانزللةومنجارتها،منامرأة

..(المصريينفتسلبون،وبناتكم،بنيكمعلىوتضعونها

منوطلبوا..موسىوصيةحسباسرائيلبنو)وفعل

الربوأعطى،وثيابا،ذهاوأمتعة،ففيةأمتعةالمصريبن

فسلبواأعاروهمحتىالممرصعيونفيلثعبنعمة

()"ا(المصريين

مهضومةاليهوديةالمراةحقوقأننجدتقدمماعلىوبناء..

مضطهدةأنهاكماوالتلمود()التوراةالدينيةالتعاليمفيكليا

سواء،حدعلىوالعلمانيينالمتدينينقبلمنواجتماعياسياسيا

ومنأنهكماغير..لاجسديةمتعةمجردالجميعبنظرتعتبرفهي

إلىالإسرائيليةللحكومةالرسميةالتقاريرتشيرأخرىجهة

والطبقاتالفئاتجميعبينالنساءضدالعنفظاهرةتفشي

والإكميةالقوميةالمجموعاتجميعوبينالصهيونيةالمجتمعية
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يمودالصهيونيالمجتمعفيالظاهرةتلكتفشيولعل.اليهودية

لتفشيوتعالىسبحانهاللهقبلمنلعنواإسرائيلبنيأنإلى

عنه.تتاهيهموعدمظهرانيهمبينالمنكر

الكريم:القرآنمنالماثدةسورةفيتعالىاللهيقولذلكوفي

ائنؤجميستىداؤوذيستالقغقىإسئراثيلتيىينكقزوأائذين)لين

ئنكركنتتتاقزنلآكائوأ!يغتذونؤكائوأكضؤايتادلكقريتم

تفغفون!كائوأقاليئنقغفوة

المظيماللهصدق
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اليهوفىكل!التشريعفيالمرأة

يقضيقانونمشروعمؤخراالإسرائيليالكنيستأقر..

يذهبناللواتيالنساءعلىسنواتسبعمدةالسجنعقوبةبتوقيع

لأن..القدسمدينةفي(المبكى)بحائطيسمىماأمامللصلاة

علىمقصورةتبقىأنيجباليهوديةالققاليدوحسبالصلاةتلك

نساءالقانونذلكمشروعإقرارازعجوقد)..النساءدونالرجال

قراراواعتبروهالكنيستفياليساريينالنوابمنوعدداإسرائيل

بأنه:المتطرفينأحدووصفهعنصرلا

(!أخرىوأفغانستانايرانالى)سرائيللتحويلمحاولة..)

الحائطأماماليهودياتالنساءصلاةأنالمعروفومن..

الدينيةالأحزاببينطويللوقتواسعجدلمثاركانتالمذكور

نأذكرتقدالإسرائيلية)معاريف(صحيفةوكانت..والحكومة

6991عامالثانيتشرينفيقاموااليهودالمتشددينمنعددا

الحائطامامجهراصلاتهنيؤدينكناللواتياليهودياتبسب

)عورة()"1(كانالمرتفعصوتهنأنبحجةبالكراسيوضريوهن

ليستلأنهااليهوديالمجتمععلىغرلبةليستالحادثةتلكولعل

الطقوسممارسةمنممنوعةاليهوديةفالمرأة،عرضيةأوفريدة

أنهاكما،الحاخاماترأيحسب)قذرة(و)نجسة(لأنهاالدينية

والإفتاء،والقضاءكالكهانةالدينيةالوظائفتقلدمنممنوعة

http://al-maktabeh.com



التوراةنصوصبإنشاداليهوديةللمرأةسمحفقطقليلةومرات

..ودراستها

الإسرائيليةالمرأةوضحظلفقدالقانونيةالناحيةمنأما..

الكنيستإقرارعلىعاما53انقضاءمنالرغمعلىهوكما

..بالمساواةالمرأةحقوققانون

المرأةمساواةعلى5391عامصدرالذيالقانوننصوقد

وبقي..الفرصوتكافؤوالواجباتالحقوقحيثمنبالرجل

اشرناوماننفيذهدونالصهاينةبهيتباهىشعارمجردالقانون

زواجأنعنفضلاهذا..القاطعبالدليلذلكيؤكدأمئلةمنإليه

زوجهابموافقةمرهونإسرائيلفيوطلاقهااليهوديةالمرأة

!الحاخامات()مزاجيةوالمدنيةوالمحاكم

تعديلاقرار0002عاممنآذارشهرفيتمعندماوحتى..

كثيراالأمريتغيرلم،إسرائيلفيللمراةالمتساولةالحقوققانون

الاجتماعيةالحقوقتتاولالتعديلهذاأنمعالواقعأرضعلى

فيبالتصرفحقهامثل،الحياةمجالاتكلفيللمرأةالمتساهـلة

وفي،الأبيضالرقيقتجارةومنالعنفمنالحمايةوفي،جسدها

كالزواجالأسريةالحياةقضاياظلتفقداالعامبالقطاعتمثيلها

مايهوديةكانتسواءالدينيلأ،المحاكماختصاصمنوالطلاق

حياةعلىالمحاكمهذهوتهيمنادرزيةأواسلاميةأممسيحية

لاالمثالسبيلفعلىبنفسها؟حياتهاشؤونإدارةفيوحقهاالمرأة

فرصةعلىالحصولالدينيةالمحاكمهذهظلفيالمرأةتستطيع

.الطلاقفيالرجللفرصةمساوية
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(:إسرائيلفيالمرأة)شبكةوتقول

(..منلولاتزلنمااليهودياتمنالآلاف)ن)

)ميفويمنظمةوتقذر.تطليقهنيرفضونأزواجهنأنبمعنى

هؤلاءبمساعدةتعنىإسرائيليةمنظمةوهي)المأزق(،ساتوم(

الرجالمن%79منأكترأنتقاريرهافيوتقولالنساء!

..)16(بالضربعليهنويعتدونزوجاتهمتطليقيرفضون

بعضأنعلىالسياقهذاوضمنأيضاالإشارةمنبدلاوهنا

فيالتصويتحقالمراةمنحترفضالإسرائيليةالمستوطنات

المعروفينالحاخاماتأحدمنصدرالتحرلموهذاالانتخابات

:الملآنبالفميجاهرالذي

أوتصوتترشحأنلليهوديةيسمحلااليهوديالدين)ان

()7؟(الرجالعلىالأمرانهذانيقتصرأنودجب

للمراةتسمحلااليهوديةالمحاكممنعددوجودالىبالإضافة

الأرملةيلزمونالحاخاماتأنكما..قضيةأيفيشهادتهابإدلاء

وأبهاالزواجرفضماواذاالمتوفىزوجهابشقيقالزواجمن

بضريهالأرملةتقومحيثالناسأماميذلفإنهعليهاعترض

إلىبمعظمهاالإسرائيليةالقوانينوتطشتد.).الملأعلىوشتمه

مئاتخلالاليهودالحاخاماتوضعهاالتياليهوديةالأسفار

منمستقاةإسرائيلفيبالمرأةالخاصةفالقوانين..السنين

وتفاسيرشروحمنالتلمودفيجاءماقراناواذاوالتلمودالتوراة

تلكسروفهماستيعابنستطيعاليهوديةالمرأةأحوالحول

فيجاءومما..اليهوديينوالشرلعلأالقانونبينالمتينةالعارقة

نقرأ:المرأةحولالتلمود
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فيباجنبيةزوجهازنى)ذاتشكواناليهوديةللمرأةليس..)-

.0()18(الزوجيةبيت

هذهمثلفىنيغفرولايقدسلاغيراليهـوديمن)الزواج-

(عاهرةأنهاالشائعةباللغةذلكهـلمني،زانيةالمرأةتجعلالرابطة

عندهمبالمسماةالأرملةالمراةاليهوديةالشريعةوتلزم

أبتأمبذلكرضيتالمتوفىزوجهاشقيقمنبالزواج()الياباماه

فييخلفهحيثالمتوفىابيهباسمالأولمولودهاتسميأنوعليها

رفضواذا،إسرائيلسجلمناسمهيمحىلاكيوأعمالهإرثه

شيوخأمامالمثولعليهأخيهأرملةمنالزواجالمتوفىالزوجشقيق

رفضهعلىأصرإذاغريبةلطقوسيخضعحيثإسرائيلبني

فيوالبصقنعليهبخلعأخيهأرملةتقوموهنا،برأيهمتشبثاوظل

)الحافي(..)اسمعليهويطلقوجهه

الموسوعلأيتصفحوهوحقاالمرءاشمئزازيثيرماأما..

المراتمنالعديدونشرهابطبعهاإسرائيلقامتالتيالتلمودية

عنالحديثعندالبغيضةالعرقيةالعنصريةالنظرةتلكهو

الصهيونيالمفكرهـلعترف..اليهوديوغيراليهوديبينالعلاقة

قائلا:الحقيقةبتلك)شاهاك(المتطرف

بعدماإلىيمتدإسرائيلفيالعنصريالتمييزإن..)-

كيرالمقابرأما،اليهوديةالمقابرإلاتخرملاحيثالموت

بكرةعنوتمحى،وتهدمفتنث!،لهااحترامفلااليهودية

.ورضاها()91(السلطةوبمعرفةاليهودقبلمن،أبيها

لدىالأمواتعلىالترحمبالمدارساليهودالأطفالويتملم

:أنعليهميجبإنما!يهوديةبمقبرةمرورهم
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كيرالمقبرةكانتانالأمواتأمهاتيلعنوا..)-

مراتثلاثالبصقعادةلديهمأصبحتوقد..يهودية

()02(المسيحعليهصليباأوكني!ةرؤبتهملدىعادة

الآخر،تجاهالوحشيةبالمضامينالتلموديةالنصوصوتحفل..

واستعبادءوقتلهبلاليهوديغيرخيانةلليهوديأباحتحيث

المسيحيةالفتاةاغتصابإنحتى)1....أرضهواحتلالوسرقته

))..التلمودفيمباحأمرهوسنواتثلاثعمرهاكانولو

الفتاةتقتلأنيجبإذالحدهذاعندالأمريقفولا...

لأنها:المعتصبة

)21((بمتاعباليهودي)تورط
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المرأة

صهيونحكمايبروتوكولإقفي

اليهوديةالمرأةدورعلى(صهيونحكماء)بروتوكولاتتشدد

أجلمنتشاءمتىبجسدهاتتصرففهيالأخلاقيالفسادفي

بهذاالصريحالاعترافنلمح)الأول(البرتوكولففي..إسرائيل

المقطع:هذاخلالمنالدور

إلىشبانهموتحولالخمرأضلتهمأناسالمسيحيينومن..)

وكلاؤنابهأغراهمالذي-المبكروالمجونبالكلاسيكياتمجانين

ومنوكتابناالغنيةالبيوتاتفيوقهرماناتناوخدمناومعلمونا

)نساءيسمينمناضيفواليهن-لهوهمفيونساؤنا،اليهم

()2"(.والترفالفسادفيزمللائهنمنوالراغبات(المجتمع

تحقيقفيالهابطةالصحافةدورعنالصهاينةيغفلولم..

)المقالاتوالعاريةالصورنشرطريقعنوذلكالمرسومةخططهم

:البروتوكولاتفييعرفونهاكمافالصحافة(والبذيئةأخلاقيةاللا

،الناستوجيهعلىبهانحصلالتيالكبيرةالقوةهي)..-

شكاوىوتعلنللجماهير..الحيويةالمطالبتوضحفالصحافه

خلالمن-..الغوغاء-بينأحياناالرضاعدموتخلق..الشاكين

لفضلالستار..خلفنحنويقينا..نفوذاأحرزناالصحافة

أ.الذهبكدسناالصحافة
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الملاحظة(والعشرين)الرابعالبروتوكولفي-أخيرا-وجاء

جيدا:فيهاالتمعنعليناينبغيالتيالتاليةالهامة

للفكرقوةتدمركلأخر..هوىايمنأشدالشهوانيلاإن..)-

احملنحوالرجالعقولتحولوهي..بالعواقبالتنبؤعلىوالقدرة

.0()23(الإنسانيةالطبيعةفيجانب

جريدةنشرتهاالتيالسريةالماسونيةمقرراتهموأكدت..

فياليهوديةللمراةالهامالدورعلى0291عاماللندنيةالتايمز

يلي:ماالتاسعالمقررفيفجاءالبشر،بنيمعصراعهم

الوطنسبيلفيبالفتياتنضحيبانباسمنليس..)-

الوقتفيكأنها،ومستنكرةقاسيةالتضحيةهذهتكونوان،القومي

معنفعلأنعسىوماذا،النتائجأحسنإلىتوصلبانكفيلةنفسه

لهن()"2(وينقادعليهنويتهافتالبناتيؤترشعب

الإسرائيليةللمرأةالحقيقيةالقبيحةالصورةأنتجدوهكذا..

فالمرأة..دراستهافيتعمقناكلماأكثرللعيانواضحةتبدو

غيرأمسياسيةأمموظفةاممجندةكانتسواءالإسرائيلية

بيدوالإفسادللقتلأداةالاالأياممنيومفيتكنلم..ذلك

زمانكلفييريدونمنبوجهيشهرونه..الصهاينةالقرارصانعي

)ومكان

:مرةقالالذي)ريتشورون(الحاخاميؤكدهاالنظريةوهذه

نشجعأنعليناولكنمؤمنمحافظشعبنا..)-

والفسادالكفرفيعماليهوديةكيرالمجتمعاتفيالانحلال

الثمعوبمقوماتأهمتعتبرالتيالمتينةالروابطوتضعف

نريد()!2(كيفماوتوجيههاعليهاالسيطرةعلينافيهل
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فيها:جاءالتي(هرتزل)تيودورمذكراتتؤكدهاكما

الشجعانلحارليناكرواتبالثرياتفتياتناصاستعمل..)-

()26(الموهوبينوالموظفين،الطموحينوالفنانين

أيضا:بروتوكولاتهمفيوجاء..

)27((الايمانعقائدكلنحطمأنعلينا)يجب-

الدنيئةالغايةهذهإلىللوصولالمراةخلالمنيعملونوهم

والإعلامالصحافةفينشرهااستطاعواالتيالإباحيةعبر

كتبهاالتيالسريةالصهيونيةالوئائقإحدىوتؤكد..الغريي

أشهرواالذيناليهوداحدوهو-(إسرائيل)صلامونالمدعو

..الدامغةبالأدلةالحقيقةهذهعلى-6091عامنفاقأاسلامهم

جلدتهلأبناءالمذكورأسداهاالتيالنصائحبعضيليماوفي

حرفيا:الصهاينة

تبخلوالا..الصهاينةأيها،الاسرائيليونأيها..)

تحجبواولا،أمانيناتحقيقسه:لفيودمائكمبأموالكم

كيرأعدائاضباطعنوزوجاتكموأخواتكمبناتكم

جيوشاتهزمأنتستطيعمنهنواحدةكللأن،اليهود

أدخلوا..الفريدومكرها،أنوثتهاجمالبفضل،جرارة

ائكمأعدورؤساءزعماءوبيوتقصورالىونساءكمبناتكم

ولا..الدولاجهزةجميعفيجاسوسبتناشبكاتونظموا

هوالأمةوعقائدأخلاقإفسادأنالإخوانأيهاتنسوا

مؤسساتجميعالصهاينةنحنلناسيفتحفريدمفتاح

واعلموا..الوسيلةتبررالغاية،الإسرائيليونأيها..الأمم

للإبادةالحروبجميعمنخرجنا..الصهاينةنحنأننا

المعركةكسبنابل،الحرليةالآلاتباشعماللا،بالنصر
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شجعوا..اخرىجهةومن..ونسائناوجواهرنابذهبنا

،الشباببينالفواحشوجميعوالانحلالالإباحية

منذرةعندهميبقىلاكي،وأخلاقهمإيمانهموأفسدوا

درجةفيالعربستجعلالعمليةوهذه،الروحيةالقيم

وبعد،وشهامتهمثيمهمجميعسيضيعونبل،الهمجين

..نهائيا()28(شملهمسنفرقاهلى

الثالثالصهيونيبالمؤتمرالتذكيرمنبدلاالإطارهذاوفي..

الحركةمؤسسخلالهواجهوالذي9918عامآبفيعقدالذي

اليهوديةالأوساطمنلاذعانقدا(هرتزل)تيودورالصهيونية

الثقافيةللشؤونالصهيونيةالمنظملأقيادةإهمالبسبب

ذكرناالتيالنقاطعلىبممطمهاتركزوالتياليهوديةوالعقائدية

..الأخلاقيوالفسادالمراةكرامةوامتهانكالإرهابآنفابعضها

الثقافلأتجاهباللامبالاة)هرتزل(صهيونمثقفواتهموقد

تقويةعلىتعمل-زعمهموحسب-لأنهاالعبريةواللغلأاليهودية

العالم!فياليهودلدىالقوميالحس
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الإسرائيل!الجيشفيالمرأة

المختلفةقطاعاته)عسكرة(علىالصهيونيالكيانيعمل..

هذايوصفماوكثيرا..عليهشاملةقويةعسكرلةصبفةلإضفاء

الرجالجميعلأن(المسلحة)الأمةأو(المسلح)المجتمعبالمجتمع

علىيجبرونالسلاححملعلىالقادريناسرائيلفيوالنساء

الإلزامية.الخدمةتأدية

فيالأهمالعنصرالإسرائيليةالعسكريةالقدرةوتمثل..

يهودمن%02نسبةالإسرائيليالجيشويشكل(،)اسرائيلتكوين

البنيةفيوالأقوىالأهمالحلقةوهو..الصهيونيالكيان

الدفاعيةالمهامعلىدورهيقتصرولا..لإل!مرائيلالاستيطانية

بالعديدالجيشهذايقومبلالعالمدولكلفيعليهاالمتعارف

وخارجهاإسرائبلداخلوالمنشعبةالمننوعةالمهاممن

يحاول(المستقبلنحو)التطلعالعسكريةنشرتهخلالومن..

كافةاستفلالويحسن)قوي(أنهإثباتجاهداالإسرائيليالجيش

أحديستطيعلاالتيإسرائيللحمايةالموجودةوالطاقاتالقدرات

و.7الذكورمن%09انإذ..العسكريةالخدمةمنالإفلاتفيها

..شهرا36-24بينتتراوحلفترةبالجيشيلتحقونالإناثمن%

المتزوجاتأعفىالعسكريةالخدمةقانونأنالىالإشارةمع

93



..العسكريةالخدمةاداءمنوالمتدينات

ثلث-الرسميةالإحصائياتآخرحسب-المجنداتتمثل..

،فئاتعدةإلىبتقسيمهنيقومالذيالمحتلالإسرائيليالجيش

العامةالثانويةأو)البحروت(شهادةتحملمنترسلحيث

أمنخدماتعلىيشملالذيالشرطةسلاحفيللخدمة

السياسيةالمعتقلاتعلىوالإشرافالمروركتتظيمالمستوطنات

..الإداريةوالأقسامالجنائيةوالسجون

فيفيخدمن،الجامعيةالشهادةعلىالحاصلاتأما..

والاتصالاتالكمبيوترمؤسساتمنالإداريةالأقسام

ورصدالطرقورصدالسلاحوصيانلأوالمراقبةوالإلكترونيات

منكبيرعددولشاهدةوالتفتيشالمعابروخدمةالطيرانحركة

والنقاطالبريةوالحواجزالجويةالمعابرعلىيعملنالمجندات

اللواتيالمجنداتمنالكثيروهناك..إسرائيلفيالاستيطانية

العملياتمنالحدتحاولالتيالأمنيةالدورياتفييشاركن

..الاستشهادية

المجنداتمنبهابأسلانسبةأنهنابالذكروجدير

الادعاءاتزيفيكشفمماالعملياتتلكفييقتلنالإسرائيليات

..اليهودالمدنيينيستهدفونالاستشهاديينأنالزاعمةالصهيونية

جميعلأنإسرائيلفيمدنيينهناكليسأنيقولفالواقع

والعمرية-الاجتماعيلأشرائحهماختلافعلى-المستوطنين

001بالسلاحمدججين

فيمشماويةالإسرائيليةالمجندةتبدوالأولىوللوهلة..

تصورهاوكما-فهي..المجندالرجلمعوالواجباتالحقوق
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نندس..بالسلاحمدججة..شجاعةامرأة-الإسرائيليةالدعايلأ

فيوتشاركوالدبابةوالمدفعيةالطائرةوتقودا!لستعريينبين

والاحتلالوالاغتيالوالاعتقالوالاستطلاعالتجسسعمليات

وتقفا..الآمنةالفلسطينيةالدورواقتحاموالتفتيشوالإرهاب

وتشهرالعسكريبالزيتتباهىالنار..وتطلقالحواجز،على

العامة.والأماكنوالمتاجرالأسواقفيوتتجولحلتأينماسلاحها

فالعدو..الواقعأرضعلىصحيحةغيرالحقيقةتلكلكن..

علىعمل..المقيتةبعنصريتهتاريخياعرفالذيالصهيوني

والهامةالعاليةالقياديةالرتبمنوحرمهاالمجندةالمرأةتهميش

..ونادرةقليلةمراتفيإلا

المواجهاتفيتكونماأوضحتبدوالصورةتلكولعل

المواجهاتفيالمشاركةمنالمجندةتمنعإذالحاسملأ..العسكرية

تحتوقوعهارغمبدئهقبيلالقتالساحةمناستبعادهاويجري

أنواعهبكافةالسمكريللتدريبوخضوعهاالعسكريةالعقوبات

الإسرائيلياتالمجنداتأنغيرالرجلشأنذلكفيشأنها

فيالفلسطينياتوالمعتقلاتالمعتقلينتعذيبفنونفيماهرات

..الاحتلالسجون

عنالمحرراتالفلسطينياتالأسيراتتتحدثماوكثيرا

تؤكدمرعبةحوادثويروين،الإسرائيلياتالمجنداتفظاعة

الصفاتأدنىمنوتجردهنالسجاناتانحطاطبمجملها

أنواعأبشعيمارسنحيث،أخلاقيرادعأيومنالإنسانية

والإنسانية.الحقوقيةالمؤسساتتقصيرظلفيعليهنالتعذيب
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فيالمجنداتتقومحيثمتمددةأشكالاالتعذيبويأخذ..

عليهـاجبارهارأسهاعلىالأسيرةبضربللتحقيقالأولاليوم

الوعيتفقدحتىمبرحةبالاملهاتتسببشاقةبأعمالالقيام

ساقيهاعلىالبنادقبأعقابيضرشهاالثانياليوموفي،تماما

المخابراتضابطيخيرهاثم،نابيةبألفاظيشتمنهاوهن

لها:قائلاالاغتصابأوالاعترافبينالإسرائيلي

فيسأنتأما،محرمشيءأيهناكليرعندنا..)

أحدمعالبابعليكأغلقأنأوالاعتراتسويأمامك

(!كمسلمة!اطكفيليسوهذا..الجنود

بسجيناتخاصةغرفإلىالأسيراتبنقلالسجانونهـلقوم

برشفيقمنوالتعذيبالننكيلمهمةيكملنحيث،شاذاتجنائيات

الىبالإضافةالحار،والفلفلالليمونوعصيربالكلورالأسيرات

يضطررناللواتيالأسيراتومسمعمرأىعلىالشذوذممارسة

..أعينهنلإغماض

للاسيرات،الطعامإعدادمهمةلهنتوكلالسجنإدارةأنكما

أسلوبفهوالأسبرات،لهاتتعرضالتيالننكبلأنواعأشدأما

ملابسهاجميعخلععليالأسيرةارغاميتماذ،العاريالتفتيش

بالكامل.

الإسرائيليةالمجندةإلىالصهيونيالكيانجنرالاتهـشظر

عبرالمزعوموطنهمتخدمأنتستطيعأنهايرونفهمازدراء!نظرة

عبرالعالمنساءمنغيرهاعنميزتهاالتيالمشبوهةعلاقاتها

يومكلالمالميةالصحفبهاتطالعناالتيالأنباءبدليل..التاريخ
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بشكلاوساطهنفيوالإيدزالإدمانانتشارعنتتحدثوالتي

العسكريينلكبارالموحلةالأخلاقيةالفضائحفيوتورطهنمتزايد

الخدمةمنهروبهنمعدلاتارتفاعإلىبالإضافةالإسرائيليين

..الأخيرةالسنواتفي

الإسرائيلية)هآرتس(صحيفةنشرتالموضوعهذاوحول

يلي:ما11/2/3002بتاريخ

المركزيالمكبعنالصادرةالإحصائيةالمعطيات)حسب

فيالمخدراتتعاطينسبةفيزلادةطراتفقدللإحصاء

مقارنة704%اربمقد1002عامالأسرائيليالمجتمعاوساط

(0002ستمع

نشرتهوالذيالإسرائيليةللشرطةالسنويالتقريروحسب..

فإنه:التارلخبنفسذاتهاالصحيفة

منالمخدراتمنطنا23مصادرةتمت1002عامخلال

قرصا)9270126(الحشيثىمنطنا76وكوكائيننح

..اكستازينوعمنمخدرا

فيالعامةالصحةقسمرئيسجروتو()ايتامارالمقدموكان

مراقبإلىقدمهالذيتقريرهفيكتبقدالإسرائيليالجيش

أوساطفيالمخدراتتعاطينسبةارتفاعظاهرةحولالدولة

:والمجنداتالمجندين

نوعمنالمخدراتيتعاطيئالمجنداتمن7%أن

نوعمنالمخدراتيتعاطينمنهن%6..و،المارلجوانا

..الهيرودن)92(اوالمورفين
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الإسرائيلية)معاريف(صحيفةفيجاءالموضوعنفسوحول

أنه:17/3/3002بتاربخ

المدمنينالجنودعددفيارتفاعسجل1002عامخلال

ضداتهاملائحة626تسجيلتمفقدالمخدراتعلى

فىاتهاملوائح061مقابلالمخدراتعلىالمدمنينالجنود

وتصنيفهمادمانهمبعدمنهم76تريحتموأنه0002عاء

..خطرةمخدراتكمدمني

العسكرلةالخدمةيفرضجيشأولالإسرائيليالجيشيعد..

الصهيونيالكياناصدرحين5691عامذلكوكانالنساء،على

العسكرلةبالخدمةاليهوديةالمرأةيلزمالخصوصبهذاقانونا

العسكرلةالخدمةتمتدو38..سنولغاية18سنمنبدءا

وهيوالكمالبالتمامونصفعاممدةالإسرائيليةللمرأةبالنسبة

لمدةتصلوالتيالإسرائيليالجندييخدمهاالتيالمدةنصف

عندإليهايدعىالتيالاحتياطخدمةعنعداكاملةسنواتثلاث

الأولىفلسطينانتفاضتيفيحصلكماالأمنيالوضعتدهور

..والثانية

قد(باراك)إيهودالسابقالإسرائيليالوزراءرئيسوكان..

للنساءمخصصاكاناكتيالنساء()سلاحعليهيطلقكانماألفى

الجيشأفرعفيالمجنداتدمجوتمشؤونهنلرعايةالجي!شداخل

الأقساموكافةوالمشاةوالمدفعيةالطيرانسلاحمثلالعسكرلة

المنظماتقبلمنالقرارهذاواعتبرلهاالتابعةداريةوا.الأمنية

المراةبدوررسميأواعترافآتاريخيأقراراالإسرائيليةالنسائية

رسميااعترفالصهيونيالجيشأنالا..الجيشداخلوالمجندة
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الرجالبينالإسرائيليةالعسكريةالمؤسسةداخلالموجودبالفساد

المجنداتمن02%إن:عنهالصادرةالنشرةوقالتوالنساء4

خدمتهنخلاليتعرضنالاحتلالجيشفيالصهيونيات

والمسئولينرفاقهنقبلمنوالتحرشالمضايقاتالىالعسكرية

بينهن،مجندة0011فيهشاركاستطلاعوفيالجيض،فيعنهن

للسنة،الاحتلالجيشفيالنظاميةالخدمةيؤدينضابطة64

الىتعرضنإنهن:المجنداتمن81قالتالتواليعلىالثانية

حملقيالىدعوتهنشملتالمضايقةانمنهن96%وقالتالاعتداء،

..الزنىعلى)رغامهنومحاوللأمزعجةاقتراحات

الصهيونياتالمجنداتنصفمنأكثرأنالىالنشرةوأكدت

بأييقمنولمشكاوىيقدمنلمالمضايقةالىتعرضناللواتي

إلىشكاوىقدمنمنهن02%أنوتبينضايقهن،منضدخطوة

انجهاتالىشكاواهنأوصلنوبعضهنالمسئولينالضباط

المهنية.الرسمية

العملوزارةفيالبشريةالقوىتخطيطسلطةوكانت

،4%16تعرضإلىأشارتمعطياتمؤخزا،نشرتقدالصهيونية

تورح!وقدالعسكرلة،خدمتهنألماءالمضايقاتإلىالمجنداتمن

ومنهـ!الإسرائيليينالمسؤولينمنكبيرعددالفضائحهذهفي

إسحقسابقاالإسرائيليالجيشأركانورئيسالمواصلاتوزير

السابقالداخليةووزيرشاسحزبزعيمدرعيوآرييهموردخاي

الحربلوزارةالسابقالعامالمديربيرنوايلانرابينحكومةفي

الحربلوزارةالسابقالإعلاميالمستشاربروكينوعاموس

..وغيرهم
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تسربفإن؟الماضيةالسنواتفيالمسجلةالبياناتوحسب..

عامففي،مرتفعةبمعدلاتيتمالاحتلالجيشىمنالمجندات

النساءمن%67إلاالعسكريةالخدمةيؤدلم-مثلا-4991

إلىالنسبةتلكوهبطت..الإلزاميالتجنيدعليهنينطبقاللواتي

.8991عام61%

يسميهاالتيالمباركةالأقصىانتفاضةاندلاعوبعد..

0002عاممن)سبتمبر(ايلول28فيغزة()جهنمالإسرائيليون

ارتفعتوالقطاعالضفةفيالفلسطينيةالمقاومةحدةوازدياد

التيالاستشهاديةالعمليةبعدخصوصاذلكمنأكثرإلىالنسبة

الإحصائياتأكدتحيثادرش!()وفاءالاستشهاديةبهاقامت

الجيشمنالمجنداتهروبمعدلاتارتفاعإسرائيلفيالرسمية

واحدةهناكللتجنيدمطلوباتفتياتثلاثكلبينمنوأنه

الإسرائيليالجيشجعلمماالعسكرلةالخدمةتأديةترفض

بالرغموالمجنداتالمجندينأعدادفيعجزمنصفوفهبينيعاني

حيث،الإسرائيليللجنديالمتطورةالحربيةالتجهيزاتتوافرمن

الجنوبمنإسرائيلانسحابمنذوتمردهمعصيانهمهؤلاءبدأ

)جهنم(.يسمونهكانواالذياللبناني

الجنسين()لكلاالعسكريةالخدمةرفضعنالحديثيعدولم

للفلسطينيينالأسلحةبيعفضيحةبعدخصوصاأحد،علىخافيا

..الاحتلالجيشفيكبارإسرائيليونضباطبهاتورص!والتي

الأسلحةبيعقضيةفيالمتورطينالجنودأبرزومن

الخاصينالحراسأحدوهوأوحايون()اهارونللفلسطينيين
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المجندوكان،شارونالحاليالإسرائيليةالحكومةرئيسلمزرعة

شهرا32لمدةبالسجنعليهوحكماعتقلقدعاما()03أوحايون

مزرعةفيالعسكريةقمرتهفيوذخيرةأسلحةعلىالعثوربعد

منيعانيأنهالمذكورالجنديوادعىهاشكفيم(،)حفاتشارون

لمواطنوبيعهاالأسلحةبسرقةالقيامعلىاجبرتهماديلأضائقة

الهلعوالرعبالفضيحةتلكوأثارت..غزةقطاعفيفلسطيني

الإسرائيلي.المجتمعفي

الصادرعددهافيالإسرائيليةآرتس()هاصحيفةواعترفت

فيالعسكريةللخدمةالرافضيننسبةأن02()11/2/20بتاريخ

السجونأنوذكرت%..03بلغتغزةوقطاعالضفةمناطق

منفقطشهرينبعدوالمجنداتبالجنودغصتالإسرائيلية

من(يناير)الأولكانونفيالخدمةرفضوثيقةعلىالتوقيع

معمنهمالعشراتالإسرائيليةالسلطاتسجنتوقد..3002عام

صحيفة)."(..وحسبالضباطمنعددبينهمكان2002العامبداية

فقد:4/3/2002بتاريخ-معاريف

رسالةعلىوقعواالذينوالجنودالضباطعدد)وصل-

وتشمل147الىالفلسطبنيةالمناطقفيالخدمةرافضي

بأنهميشعرونوهؤلاء..الأقلعلىالطيارينأحدالقائمة

وباماكنبعائلاتهمتضرخدمتهمأنيعتقدونوأنمغفلون

عملهم(

أعلنتقد)بتسليم(إسرائيلفيالمواطنحقوقجمعيةوكانت

فيقانونيةغيرأوامرتتفيذيرفضجنديكلعنستدافعبأنها

المحلليرىكماوالجنودالضباطهؤلاءلأن..الفلسطينيةالمناطق
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بتاريخ)هآرتس(صحيفةفيشترينهل()زثيفالسياسي

4/4/2002:

لاببساطةهمسياسةتغييرأجلمنيحارلونالا-

تتمكنلماجرةسيارةفيطفليموتيهفرؤبةيستطيعون

كيفأوالمستثفىالىولادةحالةفيامراةنقلمن

نأمستعدينغيرباختصاروهمإسعافسيارةدبابةتدهر

جديرونفهمولذلكالمديينالكانقمععلىيعملوا

(..الأخلاقيبالدعم
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اسد)فيلي!م!ندة

سا!سافلا2قبمعلح!فلسطيني!ق!بل

في30،02العاممنشباطشهرفيإسرائيليةمجندةقامت

علىفلسطينيةسيدةبإجبارمقيتعنصريحقدعنينمتصرف

..زجاجةفيالأخيرةتحملهكانتسام،سائلتجرع

فيالعسكرلةالمعابرعلىالتفتيشبمهامتقومالمجندةوكانت

طائلةتحت،الفلسطينيةالسيدةأجبرتعندماغزةقطاع

اصابتهاإلىأدىمما،السامالسائلبعضتجرععلىالتهديد،

والارتعاشالتشنجمنوبحالةومعدتها،حنجرتهافيبحروق

لتلقيغزةمستشفىإلىنقلهاتمأنإلى،السامةالمادةبتأثير

..العلاج

كانت-بعدفيمااتضحكمامبتدئةوهي-الإسرائيليةالمجندة

وهو(،كاليمدي)تفيهلمستوطنةالمتاخمالتفاحمعبرفيتخدم

مستوطنةفيأعمالهمإلىعبرهالفلسطينيونيمرالذيالمعبر

إلىللوصولالآخربعضهميستخدمهكما(،قطيف)غوش

السيدةأنالحادثتفاصيلوفي..يونسخانفيأعمالهم

منزلهاإلىيونسخانمناليومذلكفيعائدةكانتالفلسطينية

مادةعلىتحويزجاجةبيدهاتحملوكانت،المواسيحيفي

تحويهعماالجنديةسألتهاالمعبر،إلىوصلتوعندما..لاصقة

تحتويأنهافادعتمصادرتهامنالفلسطينيةفخافت!الزجاجة

تجرععلىالسيدةأجبرتأنإلاالمجندةمنكانفماالماء،على
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بعدللاوامرالفلسطينيةفامتثلتالزجاجةفيالموجودالسائل

..بالسلاحتهديدها

فيحروقالهاسببمما،السائلمنقليلةكميةوتجرعت

..التشنجمنبحالةإصابتهاعنفضلا،والبلعومالفمتجويف

شكوىبتقديمالفلسطينيةالسيدةقامت،مألوفغيروبشكل

نأمع،المحكمةفيبإفادتهاالإدلاءوعلى،المجندةضد

يتعرضونالتيالئنكيلحوادثمنكثيرفييحجمونالفلسطينيين

لأنهم،ضدهمشكاوىتقديمعنهالإسرائيليينالجنودقبلمنلها

..الإسرائيليالأمنيبالجهازيثقونلا

العسكرلةالشرطةقامت،الشكوىتقديمأعقابوفي

وأشارت.الحادثفيوالتحقيقالمجندةباعتقالالإسرائيلية

طلبتعندما.التحقيقتشويشالجنديةمحاولةالىالاتهاملائحة

السلاحتصوبلمبأنهاالادعاءالحاجزعلىالمرابطينرفاقهامن

السائل)31(..تجرععلىتجبرهالموأنها،المرأةإلى

وتتكيلقتلمنالمتطرفالإسرائيليالجيشبهيقومماإن..

..عاماخمسينمنأكثرومنذفلسطينفيوتشريدوتهجير

وربما..اليومالعراقفيالأمريكيالجيشبهيقومبمايذكرنا

الذخيرةعلىيكتبونالأمريكيينالجنودبعضعنبعضناسمع

بعضهمقيامأو..العراقيعلىاطلاقهاقبلمعاديةكلمات

الاشمئزازيثيرماأماا)العراقيينمنعدداكبرقتلعلىبالمراهنة

-بحياء-الإعلاموسائلبعضتتاقلتهماهووذاكهذامنأكثر

الآخربعضهميستخدمهالذيالخنازيربدمالمغمسالرصاصعن
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التفاصيل:وفي)!العراقيينلقتل

علىالإنكليزلةباللغةبيانانشر)ريتشارد(اسمهأمرلكياأن

العملياتفييشاركالذيالجنديصديقهعننقلاالانترنيت

بغمسيقومونالجنودمنعددهناكأن،العراقفيالعسكرية

ويقول..العراقيينعلىالنارإطلاققبلالخنزيربدمرصاصتهم

البيان)32(:فيالأمريكيذلك

مناطقاحدىفييخدمالذيصديقيأخبرني..)

بعدالحنزيربدمالرصاصكص!فكرةراودتهأنه،بغداد

لاف!نهالخنزيربدمالمقتولالمسلمدمتلوثإذاانهسمعأن

علىيحصللنوبالتاليالجنةيدخلولا!شهيدايقبر

أتسموافرقتهجنودمنوعددصديقي..العينحورناء

فلذلك،بحياتهمينعمواأنللإرهابيينيسمحوالم)نهم

فيدمهابوضعوقامواوذبحهاالخنازيرأحدبجلبقاموا

يغمسونعسكريةعمليةلأيالانطلاققبلوكانواوعاء

..(بنادقهمفيحشوهاوشيدواالخنزيربدمطلقاتهم

هـلتشارد:ويضيف

بماسيكترثأحدلاأناعتقدت..الأمرفيالنريب..)

اثجعةالردودمنالكثيربوجودفوجئتلكني،كتبته

اسمهشخصمنكانتالردودفاحد..الفكرةاهذلمثل

كتب-ستتوقفالمقاومةأعمالأنيعتقدوكان-)جون(

كلعلىتعميمهايتوجبانهأعقد،راثعةفكرة:يليما

بقتلقامواإذاأنهتامةثقةعلىأنا،العراقفيالجنود

الارهابيينفإنالخنزيربدممفموسبر!اصالارهابيين

!.(الأمريكييئالجنودمواجهةقبلمرةألفشفكرون
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بتوزيعمؤخراقامالمتطرفينالأمرلكيينأحدأنهـلذكر..

كانضمنهاومنالمسلمينالمقاتلينمعالتعاملكيفيةحولكراسة

الجنودقتالمنالمقاتلينلردعالخنزلربدمالرصاصغمس

فكرتهالمتطرفالأمريكيهذااسممبطوربما..الأمريكيين

خلال-قامواالذينالإسرائيليينالمستوطنينمنتلكالجهنمية

المقاومةلردعالخنزلرباستعمالأيضا-الأقصىانتفاضة

علىالخنزيرجلدبوضعالحالاتمنعددوفيالفلسطينية

شهداء..))اعتبارهملمنعالفلسطينيينالشهداءجثمان
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الموسادفماالمرأة

الوسيلة(تبرر)الناية

الطيرانسلاحبعدالرابعبالسلاح)الجاسوسية(تسمى

عقولعلىالسلاحهذاولعتمد..البرلةالعسكريةوالآلةوالبحرية

..المعلوماتتفسر..الحقائقوتركبالواقعتحللذكيةماهرة

استطاعوقد..الخططوترسمالخداعتصنع..النتائجوتستخلص

وجودهمبسببالميدانهذافيمهرةجواسيسيكونواأناليهود

الذي(وايزمن)حاييمالدكتورمنهمواشتهر،العالمدولمعظمفي

العالميةالحربألماءالقيصريةروسيامنكيميائيةأسراراسرق

إلىالهجرةفياليهودمساعدةمقابلالحلفاءالىوباعهاالأولى

بفضل)وايزمن(أصبحوقد،اليهوديةالدولةوتأسيسفلسطين

..اسرائيلفيللدولةرئيسأولالتجسسيةخدماته

:يكونأنيجب-الصهاينةيراهكما-التجسس..ولأن

بالخدمةالتطوعثاعدةوعلىالشعوربالواجبمن)منبعثا-

الدولة(سبيلفي

معللعملبطلباتيتقدمنإسرائيلفيالنساءمئاتأنتجد

يعترفونفالصهاينة،سنويا)الموساد(الإسرائيليالمخابراتجهاز

التجسس:سيجعلونأنهمبروتوكولاتهمفي
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)33(00(محموداعملا..العكسعلىبل..غيرشائن)عملا-

علىبشغفتقبلإسرائيلفيالمراةأنأيضاتجدولذلك..

الذيالعملهذافيبمهارتهالشعورهاربماالتجسسأعمال

وهوأخلاقيرادعأيعنالتخليشيءكلوقبلأولايتطلب

)..البشريالتاريخعبراليهودياتمنالكثيرميزالذيالشيء

:أنيجبالجهازفيقبولهايتمومن

..الملاحظةوقوةوالدهاءالمكربصفاتتتمتع-

الجهازيئزمهاوجهأكملعلىبدورهاالقيامتستطيعولكي

..تجنيدهاتارلخمنسنواتخمسإلىتصللمدةالزواجبعدم

والإنجابالزواجأنحيث،بذلكرسميتعهدعلىبالتوقيعوتقوم

يتط!الذيعملهاعليسلباسيؤثرالجهازمسؤولويراهلماوفقا

تجنباإليهاالموكلةالمهامفيوالتركيزوالحذروالحيطةالدقة

..الأخطاءفيللوقوع

حدعلى%02اليومتبلغالموسادفيالنساءنسبةأنويذكر..

الإسرائيليبالشأنالمهتمينانإلا..الإسرائيليةالصحفزعم

بكثير.ذلكمنأكبرتكونقدالنسبةأنيؤكدون

بمنللايقاعوسيلةأفضلهنالنساءأنيرىفالموساد..

بعشراتحافلالإسرائيليالمخابراتجهازوتاريخيرلدون..

بعملياتالموسادفتياتضلوعإلىتشيرالتيوالحوادثالقصص

..والاغتيالاتوالخطفالتجسس

اعتقلتقدهامر()ليلبلدةفيالنرهـلجيةالشرطةوكانت

)أحمدالمغرييقتلعمليةفيمشاركتهمابعدللموسادعميلتين
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حسن)عليالفلسطينيالمسؤولأنهيعتقدكانالذي(بوشيكي

..للإسرائيليينبالنسبةثميناصيدايعتبركانالذي(سلامة

اليهوديةمعكلينتونبيلالسابقالأمريكيالرئيسقصةولعل

اعتمادمدىعلىتدللوينسكيمونيكاالأبيضالبيتفيالمتدربة

..أهدافهمتحقيقفيالنساءعلىاليهود

لجهازالأيمنالذراع-تزالولا-كانت)اليهودية(فالمرأة

تأسيسهمنذاعتمدالذي)الموساد(الإسرائيليةالاستخبارات

اليهودياتالعاهراتأجسادعلىتامااعتمادااللحظةوحتى

منالعملاءإسقاطيتمحيثالقذرةالتجسسيلأمهماتهلتتفيذ

ثم(الصهاينة)العاهراتمعفاضحةأوضاعفيتصويرهمخلال

هـلعتبرالأوامر..تتفيذرفضواماإذاالصوربتلكتهديدهميجري

وخدمةالعبادةمننوعالرذيلةأنالمتشددينصهيون()حاخامات

..))الوطن

تقدملافهيللغايةحذرةكونهافيالموسادفتاةخطورةوتكمن

بتجنيدالموسادجهازيقومولذلك،أبداإسرائيليةأنهاعلىنفسها

قبلالغرييةالدولفيطويلةلسنواتعشناللواتيالنساء

بلغةالتحدثفيسهولةسيجدنلأنهن،إسرائيلإلىهجرتهن

..فيهاولدنالتيالبلد

قامت..اللامحدودالإرهابيونشاطهاالكبيرةلخدماتهاونظرا

منفريدةسابقةوفيالأخيرةالسنواتفيالإسرائيليةالحكومة

وهيالموسادرئيسنائبمنصبفي(ماجين)عيلزابتعييننوصا

توليهاومنذالجهاز..هذاإنشاءمنذالمنصبهذاتتولىامرأةأول
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التصردحاتمنالعديد)ماجين(أطلقتالمنصبذلك

قالته:ومماالعربتجاهالاستفزازلة

(العربالرجاللأغراءالنساءيستخدمالموساد)ان-

شتىجهوداتبذلالموسادأنتصريحاتهافي)ماجين(وأكدت

أنها:الاالعملاءتجنيدعمليةفي

عرب(عملاءتجنيدفيبالغةصعولة)تجد-

فالموساد،كضباطللعملالنساءتأهيلان)ماجين(وأشارت..

وتصفإسرائيلخارجالمعلوماتجمعالأولىبالدرجةيستهدف

بأنه:النشاطهذا

..!الإسرائيليالموسادفيوظيفةأهم..)-

فيخاصتينوحدتينهناكأنالىحديثهامعرضفيوتشير

هما:الجهاز

الوثائقلتصويرالمكاتباقتحامفيالمتخصصة:)كيشض(وحدة

علىالحصولبغيةالمغلقةالأمكنةفيىالتتصتاجهزةوزرعالهامة

..نافعةمعلومات

دولمختلففيالجهازضباطحراسةومهمتها:)يديد(وحدة

ا!لتفقالسرلةالأماكنفيالعملاءمعمقابلاتهمألماءالعالم

..عليها

مجنداتبطلاتهاكانتكثيرةارهابيةحوادثوهناك..

المقاومةايديفييسقطونالذينالعملاءغالبيةهـلؤكدللموساد،

وتقومللموساد،بالنسبةتأثيرأالأكثرالوسيلةهيالمرأةأن

56

http://al-maktabeh.com



بعاثىقاتتوريطهمثمالعملاءبإغراءالإسرائيلياتالمجندات

يتمفاضحةأوضاعفيبتصويرهماالموسادأفرادهـلقوم،مشبوهة

الأوامر.رفضعندبهاالعميلتهديد

للمجنداتالسماحمناليهوديةالديانةفيالمتدينونيمانعولا

مننوعايعتبرونهبلالأعداء،إسقاطأجلمنالإغراءبعملية

تحكيالتيالرواياتمنالكثيروهناك،الوطنلخدمةالعبادة

لأهدافهالوصولفيللنساءواستخدامهالموسادقصص

حادثةأشهرهاومنوالاختطافالاغتيالعملياتفيومشاركتهن

..21/العراقية/الميغطائرةاختطاف
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اكتطأفف!3ثا

قي!االكللييغافلةطا

رديف()منيرالعراقيالطيارقام6691عامآبشهرفي

أحدفيبهاوهبط/21/الميغنوعمنعراقيةطائرةباختطاف

..إسرائيلمطارات

الحادثةواحتلتالعالمالطائرةاختطافحادثةهزتوقد

الاتحادوكانطويلةلفترةالعالميةالإعلاموسائلفيبارزامكانا

أمريكامنلكلالعسكريةالملحقاتوأعضاء-سابقا-السوفيتي

السلطاتمعجبارةجهودابذلواقدوفرنساوبريطانيا

والتي21//الميغطائرةعلىبالاطلاعلهمللسماحالإسرائيلية

تلكفيالسوفيتيالاتحاديمتلكهاالتيالطائراتأحدثكانت

..الفترة

على(وايزمن)عيزراالإسرائيليالطيرانسلاحقائدكان..

المشهور:العسكريبالمثلتامةقناعة

الذيالسلاحنعرتانعليكفإنتنتصرأنأردت)إذا

(عدوكبحوزة

عنالعراقيينسلاحعلىالتعرفإسرائيلقررتلذلك..

)الموسادكتابفيوردوكماكثبعن/21/الميغوتفحصقرب

)دنسللمؤلفين()34(،العالمفيالإسرائيليةالإرهابأفعى
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اتصلتالموسادأجهزةأنلاندو!!ايليدانويوريايزنبرغ

العراقيينالطيارينبأحدللإيقاعبغدادفيعميلاتهابإحدى

يهوديةامراةالإسرائيليةالعميلةوكانت..الطائرةاختطافبغية

بجمالوتتمتعالأمريكيةالجنسيةوتحملنيولوركفيولدت

وسرعةعاليةلثقافةامتلاكهاإلىبالإضافةلافتةواطلالةأخاذ

الدوائرفيالمغلقةالأبوابأمامهافتحجذابوحضوربديهة

منفقطأسبوعينحواليمضيوبعد..،والسياسيةالعسكرية

رديفمنيرالعراقيالطيارعلىاختيارهاوقعبالمهمةتكليفها

الجوسلاحفيالطيارينوأفضلامهرمنبأنهالمعروف

المضيفسألتوهناك..كوكتيلحفلةفيتعارفاوقد..العراقي

سلاحفيضابطزييرتديالشكلوسيمرطإلىتشيروهي

العراقي:الطيران

الشخص؟ذلكيكونمن-

هل:مبتسماالمضيفقال..رديفمنيرالرائعالطيارإنه-

إليه؟التعرفتودين

الشديدةرغبتهاعنمعريةالشقراءأجابت..أودبالطبع-

..عليهبالتعرف

عميلةبينمشتركةلغةإيجادتممتوقعةغيروبسرعة..

مروروبعدودي،حديثبينهماونشأ..رديفمنيروالطيارالموساد

أخذتالتيالأمريكيةلمستمعتهوجوارحهقلبهالطيارفتحفترة

الاثمينبينونشأتوالأيامالشهورومرت..حولهشباكهاتخيط

باريس.إلىسوياالسفررديفعلىالعميلةفاقترحتحبعلاقة
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لهاوراقهاالعميلةكشفت..)غراءوحياةصاخبمرحوبعد..

الأمرذلكيبقىبحيثإسرائيلإلىمعاالذهابعليهواقترحت

باسمجديدسفرجوازحقيبتهامنوأخرجت..الكتمانطي

الأموركلترتيباليهوديةالجاسوسةاستطاعتوهكذامستعار..

تركيبتم6691عامآبشهرأيامأحدوفي..البرقبسرعة

منيريقودهاسوفالتيالطائرةعلىالإضافيةالوقودخزانات

منفترةوبعد..المقترحةالطويلةالتدريبيةرحلتهبعدرديف

الإسرائيليةالميراجطائرةحراسةتحت/21/الميغأصبحتالزمن

الخطرمرحلةأنرديفشعروعندهامنها،بالقربطارتالتي

الشقراءأما..اليهودرفاقهحمايةتحتبأمانوأصبحزالتقد

فقدأجلهامنبحياتهوخاطراسرائيلإلىقدمالتيالأمرلكية

كعميلةعملهالتمارس..البلادوغادرتحياتهمنتمامااختفت

مناقىنحتىالحقيقياسمهاهـلعتبر..أخرىجهاتفيللموساد

بالنسبلأأكبرالمحظوراتمنبهوالبوحاهميةالموسادأسرارأكثر

..الإسرانيليالمخابراتلجهاز
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سا3ليعالضفتيا)ش!ل

سيهل!اسعاناميدفجه

النساءتجنيدفيوسعاتدخرلمالموسادأنالمعروفمن..

حسب-الصهيونيةبرامجوقضت..اليهودياتوغيراليهوديات

التجسسفيالشعبثكيعملبأن-صهيونحكماءبروتوكولات

وسيلةللنساءالصهاينةاستخداموكان..الآخرينالثلثينعلى

الفكرفيئابتةتاريخيةحقيقةوهيالتجسسفيبارزة

إسرائيلقيامقبلالصهاينةعندالمرأةكانتحيث..الصهيوني

القديمةالتاريخيةالحوادثعشراتتثبتكما-وبعدها

علىوأقذرهاالمهاملأصعبالسحريالمفتاح-والمعاصرة

اليهودياتالغوانيبحكاياتمليئةالتاريخوصفحات..الإطلاق

إلىالوصولوالعهرالإغراءطريقعناستطعناللواتيالفاجرات

والإفسادوالترهيبوالاختطافالقتلفيالدنيئةغاياتهن

..الأخلاقي

التجسسفيبارزادورالعبناللواتيالموسادفتياتأشهرومن

نذكر:والاغتيالات

ل!فائي:إيركاسلفيا

الفلسطينيالمناضلمراقبةإليهاأوكلبريطانيةرسامةوهي

منأكثرونجاطويلاالإسرائيلييندوخالذي(سلامةحسن)علي

تحركاتبرصدالمذكورةالجاسوسةوقامت،الاغتيالمنمرة

61



السكنالإسرائيليةالعميلةواستطاعت،بيروتفي)سلامة(

بناياتإحدىمنالتاسعالطابقفيالكائنمنزلهمنبالقرب

اغتيالعمليةبتتفيذأمرجاعصامتوقعهووكما،فردانشارع

)فوكسسيارةتلغيموتم..الإسرائيليونيلقبهكماالأحمر()الأمير

الطريقمنبالقربووضعهابعدعنلاسلكياتفجربعبوةفاكن(

الىالرجلوصلوعندمامنه،المرورسلامةموكباعتادالذي

23/1/9791يومعصرمنالثالثةالساعةفيالمحددةالنقطة

..الاغتيالعمليةلتتمالزرعلىالجاسوسةضفطت

الاستخباراتضابطتحدثسنواتعدةمروروبعد

عمليةعن-ودمويتهبقسوتهالمعروف-(إيتان)رافيالإسرائيلي

أعلنقدالموسادوكان،)5"(..لنفسهفيهاالفضلوعزاالاغتيال

وقال7891عامسلامةاغتيالفينيتهعنللأمريكيينصراحة

رجاله:احد

،جيدالعبتناقواعدوتعرفون،معنافعلهماتعلمون)إنكم

..فلا()سرائيلأما،يغفرالرب)ن،مصيرهتقررلقد

رطوف:بنشيرلي

بالرجلبالايقاعالموسادكلفتهاوقد)سيندي(باسماشتهرت

فاعنونو()مردخايوهوالذريةإسرائيلأسراركشفالذي

مفاعلفييعملكانوالذي(الأصل)المغرييالإسرائيليالخبير

إقامةقصيروقتخلال)سيندي(واستطاعت..الذري"ديمونا"

عقبروماالياستدرجتهثم..لندنفيالرجلمعخاصةعلاقة

..البريطانيةالصحففيالنوويةإسرائيلقوةعنمعلوماتنشره
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إلىواختطافهلتخديرهالانتظارفيالموسادعملاءكانوهناك

كانضميرهاستيقظالذيالرجلهذاوفعنونو.إسرائيلسجون

فيوخرجالإسرائيليالسجنفيعاما18يقاربماقضىقد

40.02عامنيسان

شولاكوهين:

منمتزوجةوكانت،ثريةيهوديةلأسرةالأرجنتينفيولدت

الهاغاناعصابةفيتعملأختولهايهوديلبنانيتاجر

..الإرهابية

تهجيرفيبارزادوراولعبتبيروتفيكوهينشولاعاشت

وقدباستمرار..القدستزوروكانتفلسطينإلىالعرباليهود

أفرادمنفردا28مع6191عاماللبنانيةالسلطاتاعتقلتها

دليلعنالعئوردونالمعاديةالتجسسيةنشاطاتهابسببشبكتها

عاممنالأولتشرينفيالمحاكمةوبدأت،ادانتهايثبتمادي

زوجهاواعتبرعاماعشرينمدةبالسجنعليهاوحكم6391

بعدماسبيلهأخليثمأيضابالسجنعليهوحكممعهاشريكا

علىالحكمتخفيفوتم..شهودوجودلعدمالحكماستأنف

فيالتهريبقانونتعديلتمأنبعدسنواتسبعالىالزوجة

..لبنان

وعاشتكوهينشولاالجاسوسةعنأفرجسنواتستوبعد

لهاترقلمهناكالحياةلكن..وأولادهازوجهامع)سرائيلفي

صراحةبذلكتعترفوهي..اسرائيلأجلمنفعلتهماكلبعد

معها:أجريحوارفيوتقول
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منيطلبماكل..)سراثيللمملحةعملتلقد..)

منذ..شيءكلأقولأنأستطيعلاإنني..نفذته

واحداشخصاأرلمإسراثيلالىودخوليعنيالإفراج

العائلةأناكقدت..بيعلاقةلهمكانتالذينمن

لكن..أحلمكنتكمامريرةغيابطيلةبعدشتوحد

البلادطولفيووزعتهموأولاديزوجينقلتالسلطات

يتهموننيالذيناولاديفهمالسهللمندانه..وعرضها

يهمنيلا..عليهموالصهيونيةإسرائيلفضلتبأنني

يهتملم..الأسودالتنكرهويهمنيما..الماليالتعويض

منواحدبييتقولماعرفهمممنواحدشخصبي

الأعدامحكمبينفذواأنهملوالأفضلمنكان..هؤلاء

قديسةالىبذلكيحولوننيوكانوابحقيصدرالذي

.()-(مونيبعد

تسو:ايرين

معظموأمضت....بالصينشننهايمقاطعةفيولدت..

كانتماوكثيرالعوبامرأةوكانتفقيرشعبيحيفيحياتها

لكنها..يهوديةليستوهيكونغهونغمسارحعلىعاريةتظهر

فييعملونكانوالهاأصدقاءمنالجاسوسيةأسرارتعلمت

السريةالأدواتاستخدامعلىدربوهاالسرولالمخابرات

لانتزاعجسدهااستخدامعلىدربوهاكماالسلاحواستعمال

..والأعمالالسياسةورجالوالعسكريينالسفراءمنالأسرار

(كيشوت)الدونملهىفيوعملتالمفربالىتسوجاتوقد

المخابراتأنالابهوتعلقتإسرائيليبجاسوستعرفتوهناك
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رفيقهامععليهاالقبضوألقتأمرهااكتشفتالمغريية

المغربتخصهامةعسكريةوئائقمنهاوصادرتالإسرائيلي

نأبعدوأعدمتإدانتهاتممعهاالتحقيقوفيى..وليبياوالجزائر

37(..العالغقصورمعظمدخلت
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هبلأسلي!

الثمين(الموساد)صيد

مصريةفتاةعامر..سليمالرحمنعبدهبةالكاملاسمها

تعليمهالإكمالباريسالىوسافرتثريةأسرةفيولدت..مدللة

اعتادتوهناك..الأثرياءأبناءيفعلمثلمابارش!فيالجامعي

الجاممةمدرجاتجمعتها..قيدكلمنوالتحررالحريةحياةعلى

بمنزلها،لسهرةيومذاتدعتهابولنديةأصولمنيهوديةبفتاة

لجرأتهاتعجبالذياليهودالشبابمنبلفيفالتقتوهناك

..وتحررها

المحافظةالشرقيةللتقاليداهتماماتعيرلاسليمهبةكانت..

أكثريقولونالذينللعربالشديدبكرههاالملآنبالفموتجاهر

بالحياةإعجابهاتبديكانتماوكثيرارأيها--حسبيفعلونمما

فيهاوجدولذلك..وأورباإسرائيلفيالمتحررةالاجتماعية

الكاملاستعدادهاأبدتوأنهاخصوصاثميناصيداالموساد

إعجابأثارماوهوماديمقابلأيودونالموسادمعللتعامل

انخرطتماوسرعان))الوقتنفسفيودهشتهمالإسرائيليين

..بتفوقفنونهوأتقنتالجاسوسيةسلكفيالفتاة

الجيشفيالمقدمخطيبهاتجنيدسليمهبةاستطاعت..

لحسابسنواتتسعمدةالفقيالحميدعبدفاروقالمصري
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المعلوماتمنالكئيرجمعاستطاعتطريقهوعن..الموساد

المصريةالمخابراتأنالا..الهامةالمسكريةوالأسراروالخرائط

أحدفيبإعدامهماوقامتالأمرنهايةفيأمرهمااكتشفت

كيسنجرالأمريكيالخارجيةوزيرتوسطرغمالقاهرةسجون

منشخصيبطلبالجاسوسةعلىالحكملتخفيفالساداتلدى

)..مائيرغولدا

رجالسألهاوعندما..بطلةأنهاتعتقدسليمهبةكانت..

تودبأنهاقالتأبيبتلفلارتهالدىالخاصةأمنيتهاعنالموساد

مائير)!غولداإسرائيلوزراءرئيسةمقابلة

اللقاءلهذااللازمةالأمنيةبالترتيباتالموسادقامالفوروعلى

يلي:مامذكراتهافيالجاسوسةعنهكتبتالذي

وتحيةشرتكحارصطائرتيرافقتاحرييتان)طائرتان

لرؤساءالاابداتقدملاتكريمةاجراءاتوهذه.لي

المقاتلةالطائراتتقومحيث،الزائرينالدولوملوك

تلمطاروفيالوصولمطارحتىالضيفطائرةبمرافقة

سيارةبجواراصطفواالضباطمنعددينتظرنيكانأبيب

أدواوعندما،الطائرةجناحاسفلتقفسوداءليموزين

..بالزهوقويشعورتملكنىليالعسكريةالتحية

وأقام،الموسادجهازرئيىعاميتمائيربمكتبهواستقبلني

الموسادضباطكبارمننخبةضمضخماستقبالحفللي

تلبيةعرضواوعندما،الأسطورةهراريمايكرأسهمعلى

التيالوزراءرثيسةماثيرجولدامقابلةطلبتأوامريكل

مدخلعلىووجدت،كرامتهمومركتالعربهزمت

ليأدواإسراثيليينجنرالاتعشرةمن!فأمكتبها
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ورقةبثاشةمائيرمسزوقابلتنى..العسكريةالتحية

لاسراثيلتدمتالآنسةهذ.")ن:قائلةاليهموقدمتني

عدةولعد.مجتمع!ه(جميعألهاقدمتممماأكثرخدمات

الجنةهذهأنأ!دقلاوكنت..باري!الىعدتأيام

ليدمروها()"(العرببهايتربص)اسراثيل(
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المفقيأمينة

بيرافى(موشيه)آني

إحدىفيثريةلأسرة9391عامالمفتيداودأمينةولدت

قدالمسلمةالشركسيةعائلتهاوكانت،الراقيةعمانضواحي

سياسيةمراكزوتبوأت،طويلةسنواتمنذالأردنإلىهاجرت

بالجمالأقرانهابينالمفتيأميفةعرفت..مرموقةواجتماعية

محافظةأسرةفينشأتهاوبرغملكنهاوالطموحوالذكاءوالدلال

..منهاوتسخرالتقاليدتكرهكانت

..السقوم!بداية

لكنهفلسطينياشاباحياتهابدايةفيالمفتيأمينةأحبت

..وأنانيتهاغرورهابسببأخرىإلىوهجرهاصدها

حياتهاعلىالسلبيةآثارهلهوكانبرمتهالموقفصدمها..

متوسطة،بدرجاتالعامةالثانويةعلىحصلتإذودراستها،

..جامعاتهابإحدىللالتحاقأوروباإلىالسفرفيللتفكيردفعتها

الطبيالنفسعلملدراسةفيينابجامعةالتحقت5791عاموفي

باتريكجوليتدعى)شاذة(نمساويةطالبةعلىتعرفتوهناك

..الانحلالحدالىالمتحررةبشخصيتهاكثيراوتأثرت

6191عاممنآبوفيفيينافيالدراسةسنواتمرتوهكذا
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،اخرىطبائحبداخلهاتحملمكرهةعمانإلىالمفقيأمينةعادت

زواجهبنبأعلمتعندماوصدمتالفلسطينيحبيبهاعنبحثت

واستطاعت..النمساإلىبالعودةففكرت..السمراءفتاتهمن

تعرفتوهناك،الأطفالللعبصغيرةبورشةعملعلىالحصول

الانحلالحياةفيمعهاوانخرطتبيراد()سارةاليهوديةبالفتاة

فيسارةلأسرةالمفتيأمينةرياراتإحدىوفي..والشذوذ

..الوسيمالأكبرسارةشقيق)موشيه(إلىتعرفتوستتدورف،

،سنواتبسبع،يكبرهانقيببرتبةعسكريطيارموشيهكان

..الكلاممعسولالنظراتساحر..الطلعةبهيكلهذلكإلىوهو

ساعدها..سنواتخمسلمدةمحرمةبعلاقةبهوارتبطتفأحبته

علمفيمزورةدكتوراهشهادةعلىالحصولفيخلالهاموشيه

منأيلولوفي،الطبيالنفسعلممنفرعوهوالمرضيالنفس

منهكوجسدمزورةبشهادةالأردنإلىعادت6691عام

..بالخطايا

عنمحليةصحيفةفيإعلاناقرأتأنهايومذاتوحدث..

..الصحةلوزارةتابعونفسياجسدياللمعاقينمستشفىتأجير

تأجيرمنهوطلبتالصحةوزيرمكتبفيكانتالتالياليوموفي

روتينيبشكلالأموروسارت..طلبهاعلىفوافقالمستشفى

الصحةبوزيرالنفسعلمأستاذةفوجئتحتىشهورلبضعة

معهاالوزارةأبرمتهالذيالإيجارعقدبأنويخبرهايستدعيها

ماليةمخالفاتضبطمنتمكنواالوزارةموظفولأنفسخهتمقد

وكشوفوالإيراداتالطبيةالموادفيواضحةواختلاسات

.تديرهالذيالمستشضفيالمصروفات
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..يهوديمنالزواج

لكلوكارهة،غاضبة،حانقةالوزيرمكتبالدكتورةغادرت..

واجهتالحادثةبعدوانهاخصوصا...بصلةالوطنلهذايمتما

فقررت..الدكتوراهشهادةعلىحصولهافيتشككاتهامات

جديدمنالنمساإلىالعودة

الىالمفتيأمينةأسرعت6791عامحزيراننكسةوبعد..

وأتردددونطلبهعلىفوافقتالزواجعليهاعرضالذيموشيه

اليهودية،المفتىأمينةاعنتقت..شيمودتمعبدوفيتفكير..

اسمهاواستبدلتشرعا،محرمازواجاموشيهمنوتزوجت

معهوعاشتبيراد(موشيه)آنيالجديداليهوديبالاسمالعريي

ذإ..فعلتهابسببوالتوترالخوفملؤهاحياةالجديدةشقتهفي

فيتترصدهاالعرييةالمخابراتعيونأنتعتقدكانتالخائنةأن

أخرمكانأيفيتعيشكانتأنهالوتتمنىكانتولذلكمكانكل

..العربالرقباءأعينعنبعيدا

تحلمكانتالتيالفرصةأناعتقدتا729عامصيفوفي..

بإحدىغريباإعلاناقرأتعندماذهبمنطبقعلىاتتهاقدبها

أوروبايهودمنمتطوعينإسرائيلفيهتطلب،النمساويةالصحف

اقناعوحاولت،مغريةمرتباتمقابل،الدفاعبجيشللالتحاق

..الأبدالىالخوفلتودعإسرائيلفيوالعيشبالفكرةزوجها

إلىمعاوطاراالههوديالزوجوافقالمستمرإلحاحهاوأمام

مريحبيتفيوأقاما7291العاممنالثانيتشرينفي)سرائيل

بحفاوةالمفتيأمينةاستقبلتوهناك..لتسيونريشونبمستوطنة

لهامناسبعملبتوفيرالإسرائيليونووعدهابالفةإسرائيلية
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وسألوهاامنيةجهةإلىأخذوهاانبعدفرصةاقربفيأيضا

آراؤها..زواجها..أسرتها..الأردنفينشأتهاعنالأسئلةمئات

يدملموتمنتهالخائنةبهحلمتماأنإلا..ذلكوغير..السياسية

الرائدطائرةاسقطتالسوريينمدفعيةأنإذ..طويلا

استطلاعطلعةأولفيهوك()السكايبيرادموشيهالإسرائيلي

الطيارأسرعنسورياتعلنولم..السوريةالجبهةعلىله

وقائدهاالجوفيانفجرتالطائرةأنوقالتالإسرائيلي

طريقعنالقتيلالطيارجثةاستعادةإسرائيلو!،ولت..بداخلها

إ.لجثتهاثرولامفقودانهكانتالإجابةأنالاالأحمرالصليب

..الانتقامرحلة

الأمر..تصدقولمكالصاعقةالخائنةالمرأةعلىالخبرنزل

ونصفشهروبعد..طويلةلأيامبهستيرياوتصرختصرخوظلت

ماموشيهوبأناالسوريالبيانفيتشككبأنهاقالتالحادثمن

الذينالعربعلىغضبهاجاموصبتماهرإ!طيارلأنهحيايزال

الثأروقررت..إسرائيلفيوالعيشبالاستقرارحلمهاضيعوا

..لهوالانتقاملزوجها

عاشتالتيفيينافيشقتهاإلىسافرتشيءكلوقبلولكن

اليومصباحوفي..اليهوديالطيارزوجهامعجميلةذكرياتفيها

تنحصرمهمتهمأنزعمواإسرائيليونضباطثلاثةأيقظهاالتالي

أسرةمعمشاكلإثارةدونبها،الخاصالإرثإجراءاتإنهاءفي

دولار،مليونالنصفعلىيريوالتعويضمعميراثهاوكان..زوجها

منهاالثلاثةالرجالوطلبالتسيونريشونفيالرائعةالشقةمع
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ولمتردد..بلامنهاسيطلبماوتنفذذلك،لقاءمعهمتتعاونأن

منكثيرإلىبحاجةوطنهاوخانتدينهاباعتالتيالمرأةتكن

ثلاثتحمل..طبيبةفهي..الجاسوسيةفخإلىلجرهاالعناء

بالإضافة..(والإسرائيليةوالنمساودة)اذردنيةمختلفةجنسيات

العربعلىوالحقدوالضغينةالحزنمنبحرفيغارقةانهاإلى

لكللحسابهاوتجنيدهااصطيادهاالموسادعلىالسهلمنوكان

..الأسبابهذه

علىالتدربالموسادضباص!بمساعدةالمفتيأمينةبدأت..

يوما34فيوتعلمت..شقتهافيومبادئهالتجسسأصول

..بارعة..ماهرةهذاكلفيوكانتالمختلفةالتجسسأساليب

،الانتقامرحلةلتبدأبيروتإلىفييناالمفتيأمينةغادرت

مذكراتها:فيوكتبت

تعلوهاالمراقالدمبحوربنفسيأشهدحتىأهدالن..)

زوجها،تبكيعرييةزوجةألفوأرى..الممزقةالأشلاء

0()93(0أطرافبلاشابوألف،ابنهافقدتاموالف

..المصيدةفيالجاسوسة

المنظماترجالأخبارتقصيهيالمحددةمهمتهاوكانت

عنالتحريإلىبالإضافةإسرائيلأمنيؤرقونالذينالفلسطينية

للتسللالفدائيونيسلكهاالتيوالطرقاالمقاومةقادةاقامةمراكز

أعدادلمعرفةداخلهمالتغلفل-أيضأ،المحتلةالأرضإلى

التخفيفيمهارتهمومدى.وتسليحهم،وتدريبهم،الفدائيين

القوائمعلىوالحصول..والإعاشةالأسلحةومخازن،والمناورة
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أوروبافي)رصد(الفلسطينيةالمخابراتلرجالالسرية

وصفاتهم.

..منهاطلبماكلفيالإسرائيليةالجاسوسةبرعتوقد..

فاستطاعتطوللةلفترةبهاوئقواالفلسطينيينأنوخصوصا

..تامةبحرلةفيهاوالننقللبناقفيالفلسطينيةالمخيماتدخول

شخصياعرفاتياسرالفلسطينيةالتحريرمنظمةبرئيسوالتقت

وجمعتمذكراتها،فيوردكماباغتيالهوفكرتمراتعدة

الموساددوخواالذينالفلسطينيينالقادةعنوافرةمعلومات

عنالمسؤول(سلامةحسن)عليالشهيدأمثالطويلةلسنوات

أنهاالا..اسرائيلياعشراحدىفيهاقتلالتي)ميونيخ(عملية

سنواتلعدةوسجنت..أمرهاواكتشفالأمرنهايةفيسقطت

فيفلسطينيينأسيرينعنالإفراجمقابلعنهايفرجأنقبل

..إسرائيل

..النهاية

بايأسيرينمبادلتهاعمليةتمت0891فبراير13يوموفي

هابحيفيمشارعفيالقذرةالجاسوسةوعاشت،الفلسطينيين

وتولىيهوديألف22يقطنهامحصنةمستوطنةضمنهرتسليا

يدتطولهاأنمنخوفاحمايتهاالإسرائيليبيت()الشينجهاز

نشرتالصحفعشراتوأنخصوصا،الأياممنيومفيعربية

الموساد،بمبنىالشرفلوحةيتصدرواسمهاوأخبارها..صورها

الذين)الأصدقاءاسمعليهمهـلطلقالعملاءأمهرتضملوحةوهي

ساعدتأعدائهاعنمعلوماتإليهاو!دموا(لإسرائيلاخلصوا
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..عظيمةانتصاراتإحرازعلى

ومنحها،مكثفةنفسيةطبيةلرعايةالمفتيأمينةأخضعت..

ظلتحياتهاأنإلا..،لهامكافأةشيكلألفستينالموساد

افتتحت8291وعاممذكراتها،فيتحكيكماوقلقةمضطرية

إذاعةفيخبراسمعتتقريباأشهرستةوبعدخاصةعيادة

محاولةوفي..بسببهاالنطقأمهاوفقدانوالدهاموتعنلبنانية

الجديدالرئيسوقابلتالموسادلمبنىالجاسوسةذهبتيائسة

إلىالعودةفيرغبتهايحققأنمنهوطلبت..أدونيناحوم

..امرهافيبالنظرآدونيووعدها..الأردن

ضابطأخبرهاأشهر،ثلاثةوبعد..الردتتتظرأمينةظلت

كاسيتشريطوسلمهاإليهمتعودأنيرفضونأهلهاأنالموساد

بالموتلهاتمنياتهموأخوالهاوأعمامهاأسرتهاأفرادعليهسجل

وخيانةغدرمنفعلتهبعدمابقدميهاالأردنيةالأرضتطأألاعلى

..وقذارة

العسكرية)بمحانية(مجلةنشرت8491عاممطلعوفي

قرارأأصدرالدفاعوزيرانيقولصغيراخبراالإسرائيلية

أقذرنهايةوظلتبيراد،موشيهآنيللمقدمدائممعاشبصرف

الرواياتوتتقاذفهاالفموضيلفهاللموسادعرييةجاسوسة

..الكثيرة

تكساسبولايةالآقتعيشبأنهاتؤكدالرواياتاحدى

مزرعةتمتلكحيثجديدباسمالإسبانيزوجهامعالأمريكية

تعديلاتأجرتبأنهاثانيةروايةتزعمبينما..هناكواسعة

عاممنذأفريقياجنوبفيوتعيش..الموسادبمعرفةبوجهها
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وتزعموالتصدير..الاستيرادفيوتعمل..مزيفاسمتحت8591

بقسمحجرتهاداخلسامةبحقنةانتحرتأنهاثالثةرواية

يعدمستشفىوهوهاشومير،تلبمستشفىالعصبيةالأمراض

..إسرائيلمستشفياتأكبرمن
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موسهانشراح

(الساداقأنقذهاالقي"لجاسوسة

..الجاسوسالزوج

لأسرةالمنيامدينةفي3791)."(عامموسىعليانشراحولدت

مليحووجهرشيققوامذاتالفتاةوكانت..متزمتةصعيدية

الشهادةعلىتحصلأناستطاعتوعندما..نجلاوانوعينان

اصطحبهانجاحهاعلىقليلةأياموبعد5191عامالإعدادية

مكافأةأقاربهأحدعرسحفللحضورالقاهرةالىمعهوالدها

شاهينسعيدإبراهيمهوالوسيمبالشابالتقتالعرسوفيى..لها

وتتزوجهتحبهأنالقدرلهاوشاء..9291عامالمولودالعريشابن

كاتبيعملزوجهاوكان..الزواجلهذاوالدتهامعارضةرغم

يحصللمايضاوهو..بالمريشالعملمديريةبمكتبحسابات

يواصلأنعلىانشراحمعاتفقلذلك..الإعداديةشهادةعلىإلا

هذاوأصبح..العلميةالشهاداتأعلىحتىتعليمهمأولادهما

خصوصا..تحقيقهالىيسعيانالذيالمشتركهدفهماهوالأمل

..وعادلومحمدنبيلهمأبناءبثلاثلأرزقابمدما

بالقاهرةعمهمإلىأولادهماالزوجانأرسل6391عامفي

إبراهيمضبط6691منأكوبروفي..هناكالدراسةليواصلوا

قامتتقريبابعامذلكوبعدأشهر..ثلاثةوحبسالرشوةيتلقى
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..القاهرةإلىالذهابالمسافرينفمنعسيناءباحتلالإسرائيل

فيالحياةوأنخصوصاأولادهماعلىقلقاالزوجانفتأزم

الأهاليمنالمئاتمثلمثلهالزوجوأصبحصعبةأضحتالعريش

الإسرائيليةالمخابراتكانتالمناخهذاووسط،العملعنعاطلا

وتجنيدهمبهمالإيقاعبفيةالعملاءلاصطيادونشاطبهمةتعمل

..لحسابها

الحاكممكتبإلىإبراهيماندفعأنيومذاتوحدث..

إلىبالسفرولزوجتهلهتصريحاليطلبالإسرائيليالعسكري

متعددةحواراتالإسرائيليالضابطوبينبينهوحدثت..القاهرة

نقاطاكتشافالإسرائيليالضابط(نعيم)أبوخلالهااستطاع

فيالتصريحأمرفيبالنظرووعدهإبراهيمشخصيةفيالضعف

كالدقيقالضروريةالتموينيةالموادببعضلهأمركما..وقتأسرع

للإعاشةالوحيدالمصدربعدفيماأصبحتالتيوالسكروالشاي

فييماطللالكنهلتصريحأمرفييماطل(نعيم)أبوكانحيث

اللازمةالغذائيةالإمداداتامر

(..نعيم)أبولمكتبيستدعيهبمنالزوجفوجئصباحوذات..

وافقالعسكريالحاكمبأنالضابطفأخبرهالحالفياليهفذهب

متعاونايكونأنبشرطوزوجتههوالسفرتصريحمنحهعلى

والحالةمصر..فيوالخضراواتالفاكهةبأسعارويأتيه

والتصدير،بالاستيراديعملالذيأخيهبواسطةللبلدالاقتصادية

..الأولالاختبارفيونجحالفورعلىشاهينإبراهيموافق

..المهمةجممال(يعقوب)أبوإلىالإسرائيليالضابطفأحاله

للأمنالرئيسيالمكتبإلىمعهيذهبأنالأخيرهذامنهفطلب
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استضافوهوهناكالسبعبئرفيسيناءابناءمعبالتعاملالمختص

منيومفيبجمعهايحلميكنلمماديةبإغراءاتلهولوحوا

جمعفيالإسرائيليينمعالتعاونعلىإبراهيموافق..الأيام

فيدولارألف-أولىكدفعة-وتسلممصر..عنالمعلومات

الخبز.لقمةثمنفيهيملكيكنلمالذيالوقت

أتتاءهاتعلممكثفةتدريبيةلدورةالجديدالي،سوسأخضع..

ا!لعلوماتجمعووسائل..الرسائلوتظهيرالسريبالحبرالكتابة

الأسلحةبينوالتمييزالإشاعاتبثكيفيةعلىأيضاودرب

منإبراهيمتحولوهكذابنجاحالدورةالعميلواجتاز..المختلفة

محملابيتهالىوعاد.إسرائيليعميلإلىمصريمواطن

..وأولادهلزوجتهالإسرائيليةبالهدايا

..الجديدةالحياة

بأنهلهافهمس..النقودمصدرعنوسألتهانشراحدهشت

الفوأعطوهأيامخلالالتصريحبمنحهووعدوهاليهودمعتعاون

بأنهلهاواعترفمصريفدائيمخبأعنأرشدهملأنهدولار

يمدهمولأنهالعملعنعاطللأنهمعهمتعاونهسيواصل

..والفاكهةالخضارأسعارعنلهاقيمةلاتافهةبمعلومات

زوجهاعانقتماوسرعانكثيراالأمرالزوجةتستفربلم

أولارسائلهعلىيطلعهاانإليهطلبتلكنها..لهاجلبهبماسعيدة

ووافقلهملإرسالهاداعلامعلوماتأيةبشطبتقوموان..بأول

..العينقريرةففامتطلبهاعلىالزوج

وانشراحإبراهيموصل6791عاممنالثانيتشرين91في
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سكناومنحا..الدوليالأحمرالصليببواسطةالقاهرةإلى

بعدماجديدمنوظيفتهإلىوأعيد..المطريةحيفيمجانيا

..القاهرةإلىالعريشمنمكاتبهاسيناءمحافظةنقلت

حيإلىالزوجانانتقل..قليلاالأموراستقرتوبعدما

وكتابتهاوتصنيفهاالمعلوماتجمعفياوبدأالمزدحمالأميرية

)تحيا:بعبارةرسائلهيختتمأنابراهيمواعتاد...السريبالحبر

عملالتجسسيةمهامهتغطيةولأجل(..موسىالعظمىإسرائيل

..الكهريائيةوالأدواتالملابستجارةفيإبراهيم

علىولغدقالأسبوعأيامغالبيةالعملعنكثيرايتغيبكاق

أعمالفيالتقائيهذااستثماروبغية..الهدايامنالكثيرزملائه

بآشهرفيروماإلىالزوجانباستدعاءالموسادقامأهميةأكثر

..6891عاممن

..وروماأبيبتلبينالجاسوسالتنائي

سفروثيقتيمنهوتسلماالموسادبمندوبالتقياوهناك

العالبطائرةوطاراعمر(..وديناعمر)موسىباسمإسرائيليتين

..بالغةبحفاوةاستقبلاحيثاللدمطارفيوهبطاالإسرائيلية

حصلاأيامثمانيةلمدةأبيبتلفيرائعةبفيلااستضافتهماوتم

فيعقيدرتبةإبراهيمومنح،مكثفةتدريبيةدورةعلىخلالها

رتبةمنحتفقدانشراحأما،موسىباسمالإسرائيليالجيش

زيادةالموسادمنالجاسوسةوطلبتاديناباسمأولملازم

فكانالجاسوسزوجهامعبيديداالعملفيلاشتراكهاالمكافآت

خلالبرعاقدالعميلانالزوجانوأنخصوصاأرادتمالها
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المعلوماتإرسالفي0791(-)6791الاستتزافحرب

والصور..بالوثائقالهامةالعسكرية

الموسادضباطللقاءروماإلىالجاسوسانزياراتوتعددت..

نأاتفقاوقد..أخرىجهةمنالخيانةاموالولاستثمارجهةمن

الدخللزيادةولديهمااشراكفقرراالتجسسينشاطهمايوسعا

..الواقعأرضعلىالقرارذلكتتفيذالصعبمنيكنولم

فيلاإلىوانتقلت..التجسسفيكلهاالأسرةانخرطتوهكذا

ضباطمنبالأصدقاءالمنزلوامتلأنصر..بمدينةفاخرة

..وطيارينوموظفين

الصغار..الجواسيس

يجمعونصغارجواسيسإلىومحمدوعادلنبيلوتحول

الرسائلهـلكتبونالحساسةالعسكريةالأماكنهـلصورونالمعلومات

..السريوالحبربالشيفرة

فجأةعرض..التليفزيونأمامجميعاهمبينمامساءوذات

بإعدامهالأمرانتهىالذيالجواسيسأحدعنتسجيليفيلم

خلالهاامتتعوا..طويلةلأسابيعوفزعرعبحالةفانتابتهم..شنقا

..الرسائلأوالتقاريركتابةعن

إلىوحدهاللسفرانشراحفاضطرتالجاسوسالزوجومرض

ووجدت..الهامةوالصورالمعلوماتمنالكثيرتحملروما

..السيئةالنفسيةأزمتهامنللخروجفرصةالرحلةفيالجاسوسة

لهوحكتالداهيةالموسادضابطيعقوببأبيالتقتوهناك

علىالأمربعرضووعدهاالضابطفط!نها..جميعامعاناتهم



حتىمعهوشريتليلينادالىوصحبها..أبيبتلفيالرئاسة

ليضمنأحضانهبينعاريةنفسهاوجدتالصباحوفي..الثمالة

..لإسرائيلولائها

فيبمفردهاانشراحكانت7391عامايلولشهرأواخروفي

مراتمعهوغاصتيعقوبأبوفاستقبلها..روماإلىأخرىرحلة

الإسرائيليالضابطوفاجأها..والحرامالرذيلةبحورفيومرات

والسوريالمصريالجيشهجومبنبأالأولتشرينشهرأوائلفي

وشيكاأصبحاليهوددولةعلىالقضاءاحتمالوأن..إسرائيلعلى

..يحدثلمذلكلكن

)الجاسوسة(الأسرةعلىانشراحاقترحت7491أبريلوفي

أبوبهماتصلأنقرةفيهموبينما..للسياحةتركياالىالسفر

هناكومن.لمقابلتهأثيناإلىيسافرأنإبراهيممنوطلبيطقوب

كيف:سألوهالإسرائيليةالمخابراتمبنىوفي.اسرائيلالىسافر

..يعرفلاأنهفأجابهممصر؟فيللحربالاستعداداتتتبينلم

لزيارةبطلباتتقدمواالمسلحةالقواتضباطمنالكثيرلأن

..))للعمرةالكعبة

راتبهمضاعفةالموسادقادةأخبرهمطولاجتماعوبعد

حربموعدلهمأرسلإندولارمليونقدرهابمكافأةووعدوه

العالمفيلاسلكيإرسالجهازأحدثتسليمهوقررواقادمة

إلىمعهحملهمنتخوفلكنهدولار..ألفالمائةثمنهيتعدى

علىلهحددمكانفيمخبئايجدهأنعلىمعهفاتفقوا..القاهرة

..الصحراويالسوش!القاهرةطريق
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..إسرائيلفيالجاسوسة

وعادواالأسرةتتتظرهحيثأنقرهثمأثيناإلىإبراهيمعاد

السيارةمنانشراحنزلتالمحددالمكانوفيالقاهرةإلىجميعا

..الجهازأخرجتأنالىتحفروظلتصفير..معولوبيدها

بإرسالتجربتهإبراهيمأرادالمنزلالىبالجهازذهبواوعندما

نألهتبينبعدما..رسالتهإكمالمنيتمكنفلمبرقياتهأولى

إسرائيلإلىالسفرانشراحوقررت..بعطلأصيبالتشغيلمفتاح

عاممنتموز26يومبالفعلوسافرت..جديدمفتاحلإحضار

7491..

)علىماجناحفلاوأقاملجرأتهاودهضيعقوبأبوبهافوجئ

زيادةمعدولار0025قدرهامجزيةمكافأةومنحهاشرفها(

تجريالرياحأنإلا..شهريادولار0015إلىالئالثةللمرةالراتب

كانإسرائيلفيالجاسوسةوجودفألماء،السفنتشتهيلابما

المخابراتفاستطاعتالجهازتشفيليجربابراهيمزوجها

متطورسوفييتياختراعبواسطةالإرسالذبذباتالتقاطالمصرية

الجاسوسأمرباكتشافوقامت(الموجات)صائداسمهجدا

جهازعلىبيتهفيوعثر7491العاممنآب5فيواعتقاله

..الشيفرةونوتةاللاسلكي

إلىموسىانشراحالجاسوسةوصلت،7491آب24وفي..

عنبعيداكاملشهربعدرومامنقادملأالدوليالقاهرةمطار

سيارةواستقلت..كالعادةينتظرهالازوجهابأنوفوجئتمصر

المصريةالمخابراترجاللتجدالفاخرةفيلتهاإلىأجرة
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المخابراتمنأرسلتبرسالةالموسادضباطوفوجئ..بانتظارها

وكانتللجاسوسينأعطوهالذيالإرسالجهازبواسطةالمصرية

الرسالة:تلك

جاسوصكمسقطلقد..أحدكلمساءرساثلكم)أوقفوا

فيبالجهازرساثلكمآخرو!لتناوقد،وأولادهوزوجته

الماضي(الأرمعاءمساءالابعةالساعة

بإعدامالحكمصدر7491عاممنالثانيتشرلن25وفي

وتحوللنبيلللابنسنوات5والسجنشنقا،وزوجهاانشراح

شنقاالإعدامحكمتنفيذوتم..الأحداثلمحكمةوعادلمحمد

يتعاملظلالذيالجاسوس،شاهينسعيدابراهيمبالجاسوس

عامالثانيكانونا6بتاريخ..سنواتسبعطوالالموسادمع

7791..

موسىانشراحالجاسوسةشنقعنحينهافيالأنباءوترددت

فيالصادربعددهاالإسرائيلية)حداشوت(صحيفةأنالاأيضا

المصريالرئيسأنذكرت9891العاممنالثانيتشرلن26

شخصيبأمرالإعدامحكممنأنقذهاقدالساداتأنورالراحل

الثلاثةأولادهامعبإسرائيلالعيشمنالجاسوسةوتمكنت..منه

الجنسيةعلىجميعاوحصلواتفاصيلها(عنتعلنلمصفقة)في

أسمائهمواستبدلوا..اليهوديةالديانةواعتتقواالإسرائيلية

واسمديفيد()بنشاهيناسمفصاريهوديةبأخرىالعريية

باسمونبيل)رافي(باسمعادلوعرفديفيد(بن)ديناانشراح

)1(00)حاييمباسمومحمد)يوسي(
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إسرائيل

والبغايالجريمةهجتمع

إسرائيل(فماالمرأة)مشاكل
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إسرائيلفيالاقتصاديةالأزماتوجودبأنفيهشكلامما..

الفردشعورإلىإضافةالنفسيةالمجتمعبنيةفيخللالىأدى

المستمرللشعورنتيجةالدائمينوالقلقبالتوترالإسرائيلي

..بهالفتكيحاولعدولهوجودمنبالخوف

عددووصلا%.ءاإلىإسرائيلفيالبطالةنسبةوصلتوقد

صحيفةفيجاءكماشخصمليونربعحواليالعملعنالعاطلين

التيالأضراروبلغت02/3/2002بتاريخ(احرونوت)يديعوت

مليارات5يقاربماالإسرائيليبالاقتصادالانتفاضةألحقتها

)يديعوتصحيفةفيجاءكما!شيكلمليار23يعادلماأيدولار

للشرطةالسنويالتقريروحسب5/3/2002بتاريخ(أحرونوت

طرأفقد11/2/2002بتاريخهآرتسصحيفةفينشرالذي

..اسرائيلفيالجريمةارتكابنسبةفيعامبشكلارتفاع

الإسرائيليةالشرطةعنالصادرةالإحصائيةالمعطياتوحمسب

28%إلى1002عامفيالقتلجرائمبنسبةارتفاعطرأفقد

بمقدارالسرقةجرائمعلىارتفاعطراكما0002عاممعمقارنة

شخصيقتلفإنهالتقريروحسب0002عاممعمقارنةا%.و66

31كلاغتصابعمليةوتجرياساعة05كلإسرائيلفيواحد

ولصف،ساعات4كلمسلحلسطوشخصهـشعرضاساعة

ساعة.نصفكلللسرقةسيارةوتتعرض

عددتزايدالشرطةمديراكدفقدالقدسمدينةفياما
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0002العاممعمقارنة1002عامفيالمدينةفيالجنائيةالجرائم

..32/3/2002بتاريخهآرتسصحيفةفيجاءكما

الأزماتفيهتضافرتالذيالواقعهذاوأمامولذلك

الفردينشأأنغريبايكنلمإسرائيلفيوالاجتماعيةالاقتصادية

ماوغالباالجريمةارتكابإلىكبيرةميولوبداخلهالإسرائيلي

..إسرائيلفيالجرائملمعظمالمشتركالقاسمهيالمرأةتكون

التيالصهيونيةالمنظماتعشراتوجودمنالرغموعلى

يعانينهناكاليهودياتأنإلا..اسرائيلفيالمرأةشؤونترعى

والمخدراتالمختلطوالزواجوالاغتصابكالعنفكثيرةمشاكلمن

شرعيزواجدونوالإنجابوالانتحارالعنصريوالتمييزوالطلاق

حتىأحدعلىخافياعنهاالحديثيعدلممشاكلوكلها..وغيرها

مشاكلتطرحبدأتالتيوالعالميةالصهيونيةالإعلاموسائلفي

ومعالجتهاأسبابهالمناقشةالبحثبساظعلىالإسرائيليةالمرأة

..المختلفةوالوسائلبالطرق

الإعلامبهايهتمالتيالمشاكلأبرزالقادمالفصلفيوسنوضح

إسرائيل.في
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بأدوارالرجاليقمقالنساو

أبيبتلفيالأمنيةالتقاريرتفيدالإسرائيليةالمرأةوضعحول

قيادة)اضطرارلا(النساءتعلمت7391أكتوبرحرببعدأنه

فيالرجالالسائقينبأدواربالتاليوقمنالكبيرةالحافلات

عددونقصأيضاالحربوبسببالعامه-)5(النقلوسائط

إلىمسبوقغيروبشكلاكثرتتضمالنساءبدأت..الرجال

حكراالتاريخهذاقبلكانتالتيوالزراعيةالصناعيةالمجالات

المجالهذافيالزيادةقدرت9791عامففيالرجالعلى

كأعمالتقريباشيءكلفيتعملالمرأةوبدأت..امرأة007بنحو.

الحافلاتوقيادةوالدهانوالحدادةوالنجارةوالحقولالبناء

الكهريائية،والأدواتوالميكانيكالسياراتوتصليحالكبيرة

مرهقة)رجالية(أعمالفيأنفسهنالإسرائيلياتووجدت

..)للمراةوالفيزيولوجيةالنفسيةالطبيعةمعتنناقض

بعنوانمقالةفيالملاحظةهذهوردت-)4(

اليهودي-العرييللصراعالتراكمية)التأثيرات

باروخكيمرلينغبقلم(الإسرائيليالمجتمععلى

ومؤسستهالإسرائيلي)المجتمعكتابمن43/ص

المؤلفين.منمجموعة-اعدادالعسكرلة(
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النسايتجارة

ا!ابيض()الرقيق

فياذبيض()بالرقيقيسصمااوالنساءتجارةأصبحت

إجراميةظاهرةتشكلالأخيرةالسنواتوخلالالصهيونيالكيان

عبراليهودبهااشتهرالتيالتجارةوهيواسح،نطاقعلىمنتشرة

منالكثيرويتفاخركله،العالمفيعليهاوهيمنواالحديثالتاريخ

العبقريةعلىجيدامثالاويعتبرونهاالتجارةبتلكاليهودالمؤرخون

في(رفائيل)ممارككتبالموضوعهذاوحول،اليهوديينوالذكاء

(:توثيقيتارلخ،المتحدةالولاياتفيواليهودية)اليهودكتابه

فقد،الرقتجارةفيكبيرادورااليهودالتجارالب..

المستعمراتجميحفيالتجارةهذهعلىمسيطرينكانوا

()ا"(المانيةامبريطانيةامفرنسيةكانتسواءالأمريكية

فيالخبير-أمير()مناحيمالإسرائيليالبروفيسورهـلقول

حيثمنالثالثةبالمرتبةيأتيالصهيونيالكيانإن-الإجرامعلم

ماكوير()شيريالصحفيةوتصف..عالميابالنساءالتجارةحجم

قائلة:الصهيونيالكيانفيدعارةمنيحدثما

انحدارعنتعبرصرفةصهيونيةنخاسةسوقانها..)

الأولى(الدرجةمندانسانيأخلاقي

إسرائيلفإن-الأخرىالعالميةالتقاريرمنالكثيروبحسب-
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ذإ..التجارةهذهحجمفيالعالممستوىعلىالثالثةالمرتبةتحتل

دولارمليارمنبأكثرالنساءسوقفيالمتداولةالأموالتقدر

هذهومصدريهوديةشركاتالتجارةهذهوراءوتقف..سنويا

الشرقية.أورباهياليومالتجارة

للحكومةالسلبيالموقفالدوليةالعفومنظمةانتقدتوقد

هذهمرتكبيتقدململأنهاالظاهرةهذهمعالجةفيالصهيونية

أنهنعلىالنسوةهؤلاءتعاملذلكمنوبدلاللمحاكمةالانتهاكات

وأالشرطةمراكزفيطوللةلفتراتوتحتجزهن)مجرمات(

وأالشرطةإبلاغعدممنهنالكثيراتدفعماوهو،السجون

يرحلنأوالسجنفيبهنيزجأنمنخوفأالمحكمةفيالشهادة

وأإسرائيلداخلالإنسانحقوقانتهاكاتمنلمزيديتعرضنأو

..خارجها

لها:تقريرفيالمنظمةوقالت

بشرألسنكنلوكماالنسوةهؤلاءتعاملالحكومة)إن

عنمؤولةوالسلطات.انسانكلمثلحقوقلديهن

منالحرمانومنالاسترقاقمنلحمايتهنإجراءاتخاذ

.()2"(للعنفوالتعرضالحرية

منالكثيرأنالمنظمةأكدت0002عامصدرلهاتقريروفي..

السابقالسوفيتيالاتحادبلدانمنجلبناللواتيوالفتياتالنساء

فيللعملوالأفرلقيةالآسيويةالدولوبعضالشرقيةوأوربا

)سلع(..الىتحولنقد"إسرائياله(

ألوفمقابلللكلمةالحرفيبالمعنىويبعنيجلبنحيث

يسددقحتىكالرقيقالعملفيليسخرنيحتجزنأوالدولارات
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جوازاتمنهنوتسحبشققفيولحبسن.عليهنتسجلديونأ

شتىلضروبيتعرضنمنهنوالكثيرات.سفرهنوتذاكرسفرهن

النساءفيالاتجارقضيةتحظولم.والاضطهادالعنفمن

طوالإسرائيلفيالقانونتطبيقعنالمسؤولةالجهاتباهتمام

الصهيونيةالشرطةفيإدارةتتشئلماليوموحتى،عديدةسنوات

فيالعملعلىالنساءتجارةتقتصرولا..الظاهرةهذهلمعالجة

ممابلدونالعملعلىالنساءإجبارحدإلىالأمرلفاكمبلالبغاء

إسرائيلفيالرائجةالتجارةهذهلكن،المنازلفيكخادمات

المسؤوفيبعضأنحتىأنظارهاوتحتالحكومةبرعايةتزدهر

اذمرهذافيمتورطون-والموسادالحكومة-فيالكبارالصهاينة

..القانونفوقوكانهميعاملونلكلنهم

حثيثةبجهودالإسرائيليةالنسائيةالمنظماتقيامأعقابوفي

الإسرائيليالبرلمانقام،سنواتمدىعلىالتأييدلحشد

الأشخاصبيعمنليجعلالعقوباتقانونبتعديل)الكنيست(

لهيكنلمالقانونولكن(تجنائية)جرلمةالدعارةبغرضوشرائهم

زلنمااللاتيالنساءمنالعشراتحياةعلىيذكرتأثير

..ترحيلهنيتمريثماإسرائيلسجونفيمحتجزات

تعاملالإسرائيليةالحكومةظلت..القانونتعديلورغم..

باعتبارهنالأبيضالرقيقلتجارةفرشمةوقعناللاتيالنساء

وقد(،غيرقانونيةبصورةيقمن)أجنبياتو:ضحايالامجرمات

..منهنالمشراتبسجنقامت

الأبيضالرقيقلتجارالكافيبالشكلرادعاالقانونيكنولم..

الاتحاددولمنوالفتياتالنساءمنمئاتجلبواصلواالذين
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السخرةأعمالفيلتشفيلهناوروباوشرقالسابقالسوفيتي

..الدعارةبيوتأوفي

الدوليةللضغوطقليلاللاستجابةاضطرتاسرائيلأنالا..

الرقيقتجارمنقليلعددملاحقةفيوبدأت.الشأنبهذا

بسببأساسهامنالمشكلةحلفيفشلتأنهاغير،الأبيض

لضحاياالمطلوبةالضماناتمنالأدنىالحدتوفيرفيفشلها

القانونية،المساعدةأوالشهود،حمايةمثلالأبيضالرقيقتجارة

ثالث.بلدفيالتوطينأو،الترحيلمنالإعفاءأو

دائرةتوسيعإلىاليومالصهيونيةالدعارةشبكاتوتسعى..

الاحتلالوانخصوصاالعربيةالمنطقةالخطيرفينشاطها

مكانكلفيالممتدةالصهيونيةللاصابعيومنباتللعراقاكأمرلكي

المنطقةارجاءفيوخاصةالاتجاهاتكلفيللتغلغلالملائمالغطاء

العريية.

واضحةحقيقةبابلأرضعلىالصهيونيالتواجدأصبحوقد

عنالعراقيةالأراضيداخلمنأنباءترددتحيث،فيهالبسلا

الشخصياتاغتيالمهمتهاايإسرائيليللموسادخاصةفرقوجود

والبريطانيةالأمريكيةالصحفونوهت،البارزةوالوطنيةالعلمية

وتتمركزالمعاركسيرفيإسرائيليةعسكريةوحداتمشاركةالى

مجلسدعامما،العراقيةالسوريةالحدودعلىمنهماوحدتين

السفيرينبمشاركة-الصلواتإقامةالىالمستوطناتحاخامات

الجنودسلامةأجلمن-أبيبتلفيوالبريطانيالأمريكي

الاحتلالمظلةتحتالعراقفييحاربونالذينالإسرائيليين

البريطاني.-الأمريكي

39



فيوالمخدراتالرذيلةبنشراخرىإسرائيليةفرقوتقوم

عددأكبرتجنيدعلىوالعملللتجسسبؤروبناءالعراقيالمجتمع

تعزيزبهدفايهآيوالسيالموسادلصالحالعراقيينمنممكن

السريةالتقاريربعضصنفتحيث،وايرانالعرييةالدولاختراق

الدينبرجالحدامماوالمخدراتللبغاء(الآمنة)البيئةبالعراق

الأمراضخطورةمنوالتحذيرالتتبيهإلىالعراقيةالمساجدفي

والقمارالمخدراتأنإذ،الظاهرتينهاتينعنالناجمةالمدمرة

منهايعانيالتيالقاسيةالصمبةالظروفظلفي-والبغاء

واسقاطالمعلوماتلجمعحيويةالوسائلأكثرمنتعتبر-العراق

العملاء.
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المافياقبضةفيالنساي

الإسرائيليالسياسيالمثمهدفيبارزادوراالمافياتلعب..

برجالوالليكودالعملحزيياستعانةأحدعلىيخفىولا..عموما

فياهميةالمافيادوريقلولا..الانتخابيالنشاطفيالمافيا

إسرائيل،فيوالاقتصاديةالاجتماعيةللحياةالأخرىالنواحي

حواليوصولالإسرائيليةالرسميةالإحصائياتسجلتوقد

..السوفيتيالاتحادانهياربعداسرائيلإلىيهوديمهاجرمليون

بالإضافةالذريةالطاقةوخبراءالعلماءمنالكثيرهؤلاءبينوكان

سانحةالفرصةجعلمماوالمجرمينالهوىوبائعاتالمرتزقةإلى

الصهيونيالكيانداخلإلىنشاطهالنقلالروسيةالمافياأمام

الإسرائيلية.المافيامعبالتنسيق

عاميبيناسرائيلفي(المنظمة)الدعارةانتشرتوقد..

إسرائيلوأنخصوصامسبوقوغيرلافتبشكل0991-0002

ستاروتحتوبموجبهالدعارةإباحةقانونا089عامأصدرت

ونشرهاالدعارةبننظيمالإسرائيليلأالسلطاتتقومقانوني

يدفعنهامحددةضرائبمقابلأيضاوحمايتهنالعاهراتورعايلأ

النساءمنالآلافعشراتاليوماسرائيلففي)..الدولةلخزينة

وأالعملبحجةأبيبتلالىبالقدومأغريناللواتيالروسيات

الشرطةتقاريروحسب-لكنهن..المقدسةالأماكنزيارة

59



التيالمافيالمصاباتفريسةوقعنبأنهنيفاجئن-الإسرائيلية

البغاء،امتهانعلىوتجبرهنسفرهنجوازاتوتصادرتحتجزهن

للفتاةدولارآلاف01-5بينتتراوحبأسعارتبيعهنأو

3،(.الواحدص

عنعاطلاتأنفسهنالإسرائيلياتالهوىباثعاتوجدتقدو

علىاحتجاجاغاضبةبمظاهرة3002العامأوائلفخرجنالعمل

يقعناللواتيروسيةشقراواتمنبإنصافهنوللمطالبةالبطالة

الصحفكبرياتتتشرهاالتيالبراقةالتجاريةالإعلاناتفرلسة

علىالدعايةفيهاتكونوالتيالسابقالسوفيتيالاتحاددولفي

التالي:النحو

والمرتباسراثيلفيمميزلعملجميلاتشابات)مطلوب

الث!افيدولارآلاتخمسة

69
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بالأرقالم)14(إسرانيلف!البغاي

إسرائيل.فيعامكلبهايتاجرامراة003نحو.ا-

.الدعارةمراكزرجلمليوننحويزورشهركلوفي3-

..سنة22هوالبغاءفيالعاملةللمرأةالمتوسطالسن3-

فياستعبادهنيتممنعددصهيونيبرلمانيتقريرقدر4-

ثلاثةبحواليالصهيونيالكيانفيالأبيضالرقيقتجارةسوق

الأموالوتقدر،السابقالسوفيتيالاتحادمنمعطمهنامرأةآلاف

سنويا.دولارمليارمنبكثرالسوقهذهفيالمتداولة

علىيحصلونالروسياتبتهريبيقومونالذينوالسماسرة-5

..فتاةكلمقابلدولار003

)القائمةفيعاليامكانا0002عاماسرائيلاحتلت6-

"العبوديةبالمسماةالنساءبتجارةالمتعاطيةللدولالسوداء(

بالإنسانالتجارةمنعقانونتشريعأعقابوفيالحديثقه(1

مستوىإلىفقطاسرائيل"نزلته(القانونفرضوتشديد

)متوسط(1)

بحق-خفيفةأحكاماالإسرائيليلأالمحاكمتصدر7-

كما)شهرا18لمدةالسجنتتجاوزلا-التجارةهذهفيالمتورطين

الصغار..السماسرةضدتصدرالخفيفةالأحكامهذهأنيلاحظ

79



.القانونفوقفهمالكبارالمتورطوناما

%44أنالصهيونيللكنيستالمقدمةالتقاريرأحدكشف8-

نأأكدن،الكيانفيالدعارةيمارسناللاتيالأجنبياتالنساءمن

منهن13%إنبل.الدعارةبيوتفيلديهنزبائنالشرطةرجال

الشرطةرجالبينتجمعحميمةصداقةعلاقاتهناكأنأكدن

يعطيالسمسارشاهدنأنهنأكدننساء3أنحيث،والقوادين

الشرطة.رجاللأحدنقودا

52بينيتراوحمبلغعليالدعارةبيتفيالمرأةوتحصل9-

إلىالثمانينبينتتراوحنسبةعلىالسمساروششولي،دولارا3و.

...المبلغهذامنالمائةفيالتسعين

والأمردولار،00001و.0004بينامرأةكلسعريتراوحا-.

فيبالبغاءيعملنلمالتجارةضحاياواغلبوسنهابجمالهامتعلق

..الأصليةبلدانهن

هذهأنالإسرائيلية(أحرونوت)يديعوتصحيفةأفادتا-ا

فيتعملفمن،خاصةقوانينتحكمهاأصبحتالمحرمةالتجارة

لمدةإجازةعلىتحصلالزيائنمعمشاكلإثارةدونعاملمدةالمهنة

غضبتثيرمنأما،أبيببتلنجوم5فندقفيتقضيها،أسبوع

عملهاساعاتعددوتزلد،والغرامةللعقابتتعرضفإنهاالعملاء

..ساعة12إلى

نألبيد(تومي)يوسيفالصهـيونيالقضاءوزيراعترفا-2

يعملون()إسرائيلفيالنساءتجارأنتؤكدمعلوماتالوزارةلدى

فيلبيدوقال.مومساتلتشفيلهنالخارجإلىفتياتتصديرعلى

89
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نأبالبشر،الاتجارلمكافحةالسنوياليومبمناسبةاصدرهبيان

0003إلى0002وجودالىتشيرالوزارةلدىالمتوفرةالمعطيات

دولمنتهريبهنتمغالبيتهن)إسرائيل(1فييعملنمومس

السابق.السوفييتيالاتحاد

99



الإسرائيليين!تقلق!م!هرةالإجهافا

الإسرانيلي(المجقي)تاكل

تقريرهافي)هرتسليا(فيالمركزيةالإحصاءدائرةاعترفت..

)الانتحارية!العمليات-أنالإسرائيليةالمرأةوضعحولالأخير

وخصوصا-الإسرائيليالمجتمعتدمرالفلسطينيونينفذهاالتي

الطلاقنسبةفيارتفاعطرأحيثالأخيرةالث!رثالسنواتفي

فيالقابعةالمستوطناتفيخاصة06%،بمعدلالزواجنسبةأمام

شهدتالتيأبيبتلمدينةتليها.المحتلةالفلسطينيةالأراضي

حالات3كلبجنمنأنهعلىالتقريرأكدكماطلاقحالة733

الف03الماضيالعاموشهد،طلاقحالةتحدثإسرائيلفيزواج

النسبةأنالتقريروأكد)45(،طلاقحالةآلاف01مقابلزواجحالة

الكيانيشهدهالممقلقةظاهرةوهيمستمرةفلادةفي

..4891عامتأسيسهمنذالصهيوني

وتتسعتكبرأخذتاسرائيلداخلأخرىظاهرةثمةأنهإلا..

بشكلالإجهاضعلىالنساءبإقبالتتمثلالأخيرينالعقدينفي

فيالأولىالمرتبةإسرائيلوتحتل..مرتفعةوبنسبعلنيأوسري

يهددخطرالإسرائيليونيعتبرهاالتيالظاهرةتلكفيالعالم

..وجودهم

إجهاضحالة)54503(تتفيذتممثلا8791عامففي..
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حالة)3987(الخاصةالمشافينفذت891وا0891عاميوخلال

عاميخلالتمكماحالة091(00)تتفيذتم8791عاموخلال

حاله-)16(.ا!00092)تتفيذ(9791-8691

اضطرتعامبعدعاماوتتاميهاالمشكلةهذهتفاقمومع..

التيالظاهرةهذهمنللحدالتدخلإلىالإسرائيليةالسلطات

يسمحقرارافأصدرت،عشوائيبشكلالإسرائيلياتإليهاتلض

لجانتشكيلتمكما،الأربعينسنإلىالمرأةوصلتإذابالإجهاض

لمراقبةكافةالإسرائيليةالمستشفياتعلىموزعةثابتةطبية

إمكانيةتقريرفياللجانتلكمهامننحصرو،الإجهاضموضوع

عندماأومشوهاالجنينيكونكأنمحددةلأسبابالإجهاض

..الحاملالمرأةعلىخطراالحمليشكل

معالجةعنبعيدةالإسرائيليةالإعلاموسائلتكنولم..

شرحفيالطبيةالبرامجمنسيلعبرتسترسلراحتإذالظاهرة

فيالإنجابأصبححتى..والمجتمعالمرأةعلىالإجهاضمخاطر

لتحقيقوذلكالمرأةيشرفودينياوطنياواجبايشكلإطمرائيل

الفلسطينيالشعبيصبحلاكيالفلسطينيينمعالمطلوبالتوازن

..)الإسرائيليينمنعدداأكثر

علىحقيقية(ديموغرافية)مشكلةمنإسرائيلوتعاني

نسبةانخفاضومنهاالمستقبليوجودهاتهددعيالاجتماالمستوى

الأولادمنقليلبعددوا!تفاءالولاداتانخفاضوبالتاليالزواج

فيالصعبةالاقتصاديةالظروفبسببالواحدةالعائلةفي

معبالمقارنةقليلةتعتبراليهوديةالمرأةخصويةأنكما..اسرائيل
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سابقا-أشرناكما-الإسرائيلياتوأنلاسيماالفلسطينيةالمرأة

..الإجهاضعلىكبيرةبأعداديقبلن

فيبارزامكانامقلقةكمشكلة)الديموغرافيا(واحتلت..

تشجيعالإسرائيليينالاجتماععلماءويحاول..الصهيونيالإعلام

التوازنعلىحفاظاالإنجابعلىالإسراثيليةالأسر

وأعدادهمنسبتهمتكونلاكيالفلسطينيينمع()الديموغرافي

هياسرائيلفيالفلسطينيينلدىالمواليدنسبةأنحيثأكبر،

الطبيعيالتكاثروهذااليهودلدىالمواليدنسبةضعفتقريبا

الوجودنسبةعلىيحافظالذيهوالفلسطينيينلدىالمرتفع

..عامكلفلسطينالىاليهودمنالآلافهجرةرغمالفلسطيني

رئيسفرغولة(،)سيرجيوالبروفيسور)47(أعدهادراسةوفي..

فيجاءكما-نرىالعبريةالجامعةفيالمعاصرةاليهوديةمعهد

فياليهودنسبةإن02-13/2/20بتاريخ)هآرتس(صحيفة

53%الىاليومتصلغزةوقطاعالفرييةالضفةومناطقإسرائيل

الدراسة-توقعتكما-0502العامفيالنسبةوستصلفقط

03%.إلى

والوزيرةالمحاميةكشفتبالذاتالنقطةهذهوحول..

يخشوناسرائيلقادةأنآلوني()شولاميتالسابقةالإسرائيلية

الفلسطينيةالأراضيفيالعربالسكانتكاثرمنالموتحتى

حملعلىاجبارهمأوترحيلهميقترحبعضهمفإنولذلك

-الإسرائيلياتالنساء-علىيتمنونبينما..الإسرائيليةالجنسية

سوى:يكنلاأن
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الاسرائيليينالمسؤولينإن،الجنود!غتفقيسآلات..)

منممكنعددأكبرتنجبأنإسرانيليةكلمنينتظرون

بعد،فيمابالجث!الحاقهمبالإمكانيصبحلكيالأطفال

.وطنيا()18(واجباذلكيعتبرونوهم

نأنجدالصهيونيالمجتمعفيوالفسادالانحلالتزايدومع

الفلسفةانتشاربسببوالأخلاقالقيمعنالتخليمنحالةهناك

الكيانفيالشذوذحالاتتزايدالىبدورهاأدتالتيالعلمانية

لمفهومتقديسالإسرائيليينلدىيعدلموبالتالي،الصهيوني

بارزتينظاهرتينمعالأخيرةالسنواتفيترافقالذي)الأسرة(

نتيجةإلىأدىمما،الطلاقمعدلاتوتزايدالنسلتحديد:هما

انخفاضالىبالإضافةالزواجنحوالميلعدمفيتجلتطبيعية

فيخصوبةنسبةأقلأصبحتالتياليهوديةالمرأةعندالخصوبة

..العالم

هذامنالصهيونيالكيانفيوالعلماءالباحثونحذروقد..

سنةالعالمفياليهودعددينخفضأنبعضهموتوقعالوضع

كارثةوهي..فقطنسمةملايينستةأوخمسةإلىم2503

نقصأنعلمناماإذاخصوصااليهوديالوجودتهددحقيقية

معدلفيجداعاليةزيادةيقابلهاليهودعندالشديدالخصوبة

يقلقالذيالأمروهو..الفلسطينيةالمرأةلدىالخصوبة

ويرونالمستقبلإلىينظرونحينالمتعاقبلأالإسرائيليةالركومات

..مثلاسنةثلاثينأوعشرلنبعدالفلسطينيينتعدادسيكونما

301



!إعرقيلأمشكلةالمغقلطالزواج

اليهودية(الهويلأ)مشكلة

)شاهاك(؟الصهيونيالمفكريقول

بمبدأتلخيصهايمكنإسرائيلفيالحياةمظاهركلان..)

اليهودكيرأما،بشرايعتبرونوحدهماليهودأنهوبسيط

أنهمعلىاليهمينظرونواليهود،حيواناتمجردفيعتبرون

وعنفلراسةتجاههموشصرفون،وخطيرةضارةحيوانات

0()9"(0بالحيوانالرفقلمبادىوتنكر

كانللاخرالضيقةالعنصرلةالنظرةهذهمنوانطلاقا..

تواجهالتيالمشاكلأبرزمنوغيرهماليهودبينالمختلطالزواج

النوعهذاأنمعسخطهماوتثيرالإسرائيليينوالحكومةالمجتمع

الأمممنبغيرهماليهوداختلاطبسببجداواردأمرالزواجمن

منالزواجعلىتقدمالتيالمرأةحرمتويذلك..بينهاعاشواالتي

فقدانهاإلىبالإضافةالمجتمحفيالاندماجحقمناليهوديغير

اختلاطالىأدى"ممابحقوقهاوالمطالبةالمواطنةفيالحق

..اسرائيلفيوواجباتهاالمرأةحقوقحولالمفاهيم

منالزواجاليهوديةالمرأةعلىيحرمالشرعيةالناحيةومن..

المرأةتعاملالنوعهذامنزواجحدوثحالةوفياليهوديغير

401
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تشبهخاصةبدورالحاقهمفيتمللابناءبالنسبةأماكالمنبوذين،

بينهمالتفرقةويتم(الخالصين)غيرلقبعليهمويطلق،الملاجئ

الدنياأنإذ..الحياةمجالاتكافةفي)الأنقياء(اليهودأبناءوبين

النوعهذامنزواجيحصلعندماإسرائيلفيتقعدولاتقوم

إذايطاقلاجحيمإلىاليهوديأواليهوديةحياةوتتحول..هناك

نإوخصوصاالمسيحيأوالمسلممعزوجيةبعلاقةأحدهماارتبط

لذلك.مضطرينيكونالم

منمانعفلااليهوديللشمبمصلحةالأمرفيكانإذاأما

الزواص!)ذلك

كلعلىدينيوواجب(يهوديكلعلى)فرضالزواجهـلعتبر

:أنإذإسرائيلي

يتسببعازلايبقىمنوكل،يتزوجأنيهوديكل)على

)سرائيل()05(شعبعناللهيتخلىأنفي

حذرواالذينالإسرائيليينمنالكثيرالمشكلةهذهأرقتوقد

لهذهتمييزلةمعالجةبعضهمواقترح()الديموغرافيالتهديدمن

مقالاتكتبالذيشنيتزر()صموئيلالصحفيومنهمالمشكلة

حدعلى-قويةتكونلنالتي(الكبرى)إسرلئيلتمجبدعنكثيرة

بتشجيع:إلا-زعمه

صارمة)جراءاتواتخاذ،كبيرةيهوديةعائلات)انثاء

الىبالإضافةالداخلفيالفلسطينيالنسللتحديد

الهجرةعلىالفلسطينيينلتثجيععلنيةسياسةاكماد

البحارلموراءمابلادالى



)ميخائيلالثمانيناتفيالإسراثيليالدفاعوزيرنائبوصرح

:ان(ديكل

النمووهيللصهيونيةجدامقلقةمثكلةثمة..)

الأخضر،الخطداخلالإسرائيليينالعربعندالطبيعي

()1.(العالمفيالنسباعلىمنهووالذي

هذهوكانت-كاهانا()مائيرالحاخام)كاخ(حركةزعيمأما

قدكان-التسعيناتأوائلمققلهقبلالدائمهاجسهالمشكلة

واليهودالعرببين()الحميمةالعلاقاتتمنعقوانينسناقترح

السكانوترحيلالإسرائيليةالمواطنة)اقتراحقانونأبرزهاومن

(العربوالغرياءاليهودبينالاندماجلمنعقانون)اقتراحو(العرب

ودعا،قانونيبشكلوالعرباليهودبينالمختلطالزواجليمنع

سنواتخمسلمدةعرييأيسجنالى8191انتخاباتخلال

..لهوديةامرأهمععلاقهلقمم

بتعليقحركتهفيالناشطينمنعددقامالعامنفسوفي

اليهودياتالطالباتلتحذيرالعبرلةالجامعةجدرانعلىلافتات

عليها:كتبالعربمن

عليكن(العاروالخزيجلبفقطيبغونالذينالعرب)احذرن-

الشديدبالتطرف-معروفهوكما-كاهاناكتاباتوتتميز..

ومنها:العربضدالعرقيةوالإشاراتا!لثيروالتحريض

قباحةبواسطةخلقياستفسدالمقدسةالله)أمة-

والشاءالعرببيتوالعلاقاتوالبغاءالمختلطةالزيجات

(..اليهوديات
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اسمتدني!في(العربي)أيالأسماعيلييزيد)يوميا-

العثورمحاولاالبلدفيالنجستطوافهفيالظاهرالله

أحيانا()52(منهنللزواجيهودياتنساءعلى

القوانينوتشددالدينيةالمحاكمتزمتمنبالرغمأنهإلا..

نأنجدلكننا..المختلطالزوا!مسألةمعالتعاملفيالإسرائيلية

المجتمععلىبآخرأوبشكلنفسهيفرضالزواجمنالنوعهذا

..الشعوبمنبغيرهماليهودلاحتكاكطبيعيةكنتيجةالصهيوني

معيهودياتمنمتزوجينوالمصريينالفلسطينيينعشراتفهناك

الكيانفيمعاديةكأقليةالفلسطينيينإلىينظروناليهودأن

..العدو:مثلالمسبقةالسلبيةالأحكاممنالكثيربهمهـللصقون

..إيجابيةالغيرالصفاتمنوغيرها..المخرب..الأناني

السابقالنائبكتبإسرائيلفيالمختلطالزواجمشكلةوحول

اليهودي)النفوذكتابهفي(ديوك)ديفيدالأمريكيالكونفرسفي

(:المتحدةالولاياتفي

اليهودبغيرالمتزوجينأبناءإلىايهوديةالديانةثير)

اعتناقمألةفياليهودأحبارويثدد،زنىأولادبأنهم

علىأكثرأوأجيالعرةمروربضرورةولقولوناليهودية

المجتمعضمناليهوديةللديانةالجديدالمعتنقاقامة

غيرمنيتزوجونالذينإن،قبولهيمكنحتىاليهودي

أنهمإلىإضافةاليهوديالمجتمعاءلعديتعرضوناليهود

يهوداكتاباأن،كمااليهوديةالدائرةمنللخروجمعرضون

ضمنيرفضعنيعبرانواكسمانمايروسمي!ثيلمثل

بينكأقليةبقائهمعلىيحافظواولكلي،المختلطللزواج

جددقادميئكونهمعلىليحافظواوكالبا،الأخرىالأمم



،أخرىمجالاتفيمهاراتيتكرونكانوا..أرضبلا

التجاريةواثاريعوالإدارةوالمالالرلامجالفيبرعوانقد

منأنجليالهموبدا..المث!روعةوغيرالمشروعة

التمركزمن(جماعية)استراتي!جية+الاحتفاظمصلحتهم

كما،اليهودغيروحدة)ضعاتنفسهالوقتوفي،العرقي

وعدوانيتهمائهمعدلاخفاءمعقدةاستراتيجياتابتكروا

..اليهود()53(كيرمنلهمالمضيفينمن

ابنةاوأخيهابنةمناليهوديزواجتبيحالتوراةأنورغم..

العرقونقاءاستمرارعلىالحفاظبغيةالحالاتبعضفيأخته

وزواج،البعضبعضهممناليهودزواجعلىتشددلكنها..اليهودي

قانونيعتبرإذدينياحتفالأييلقىلاالمسيحيةمناليهودي

:أنإسرائيلفيالشخصيةالأحوال

أحدكانفإذا،الزواجعقدلصحةشرطوالمذهب)الدين

العقديجوزفلاأخرمذهبمناودينغيرمنالاثنين

كاناثنينبينيعقدأنيصح،)نماباطلاكان!إلابينهما

شرعيا()".(اعتاقاالمذهبأوالديناعتنقثمابخبياأحدهما

الغرباءمناليهودياتزواجترفضلم-التوراةاي-أنهاكما

تعتبراليهوديةبفيريتزوجالذياليهوديلكن..قومهالخدمة

امرأةكلأمثالهفيسليمانواعتبر..نجسوهوزانيةامرأته

:السادسالإصحاحفيفقالزانيةغريبة

بسببفىنهبهدبهاتاخذكولابقلبكجمالهنتشتهينالا-

)55(الخبز(رغيفإلىالمرءيفتقرزانيةامرأة

منعقدكانيعقوبالنبيأناليهوديالتارلخولزعم..
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لمإسرائيلبنيأنلدرجةوالمصريينعشيرتهابناءبينالاختلاط

العزلةوآثرواقطالأخرىالمجتمعاتفيبالفعليندمجوا

يعقوبأبناءتصرفاتفيظهرتالتيأحقادهملإخفاءوالانزواء

معيوسفتصرفاتوفيمنهمليسلأنهديناأختهمزوجمع

حتى..إطعامهممقابلعبيداواشتراهمجوعهمالذينالمصريين

النبيأما،غريبةتزوجلأنهالربأنبهأنبيائهمأحدوهويهوذا

غرلباتنساءتزوجوالأنهمولعنهمقومهمنغضبفقدموسى

بتقديمذنبهمعنبفريباتتزوجواالذينالكهنةيكفرأنوطلب

منتزوجوالأنهمرجالهبعضبقتلقامإنهبلوالذبائحالقرابين

)سفرمنعشرالثالثالإصحاحفيذلك،وجاءاليهودياتغير

موسى:قالحيث(نحميا

اشدودياتنساءساكنواالذيناليهودرأيتافىيامتلك)في-

منهم(وضربتولعنتهمفخاصمتهموموأبياتوعمونيات

()56(غريباتنساءاتخذواالذينالرجالكلمن)وانتهوا-

كثيراتنساءأحبالنبيسليمانأن(الملوك)سفرفيوورد..

)سريرات(،بلزوجاتلهيكنلاأنطالبهالربلكن()غريبات

:الملوكسفرمنعشرالحاديللإصحاحالحرفيالنصويقول

الربقالالذيناكأمممنكثيرةغردباتنساءسليمان)واحب-

فىنهمإليكميدخلونولا،إليهمتدخلونلاإسؤئيل:لبنيعنهم

()57(آلهتهموراءقلوبكميميلون

أحبلأنهاليهودبينمثلاالشهيرةشمشونقصةوأصبحت..

لهذاوالديهمعارضةمنبالرغموتزوجهافلسطينيةامرأة

..الزواج
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(:قضاة)سفرمنعشرالرابعالإصحاحيقول

امرأةشعبيكلوفيإخوتكبناتفيأليس:وامهأبوهله)كال-

)8"((الغلفالفلسطينيينمنامراةلتاخذذاهبإنكحتى

وكأنهامضطرالصاحبهذلكبعدعنهاتتازلشمشونلكن

..وتشترىتباعسلعة

تهددالأخيرةهذهأننرىرفقةوزوجتهاسحققصةوفي..

لهوتقول)حث(بناتمنيعقوبالنبيابنهاتزوجإنبالموتزو%ها

التكولن:سفرمنوالعشرينالسابعالإصحاحفيوردكما-

زوجةياخذيعقوبكانإنحثبناتأجلمنحياتيمللت..)-

؟()95(حياةليفلماذاافىرض،بناتمنهؤلاءمثلحث،بناتمن

أنبياءأعطىاليهودياتغيرمنالزواجتحريمأنغير..

اليهوديةالشريعةواعتبرتاليهودياتبغيرالتسريحقاليهود

اليهودعند()التسريظاهرةتفشتوقد..زانية()السريةالزوجة

فهيخاصةلقوانينتخضع)السرية(وكانت..متأخرةقرونحتى

ممارسةمنممنوعةوهيشرعيةغيروزوجةوضيعةامرأة

..الدينيةالشعائر

العرقية،والوحدةبالعنصريةحافلاليهوديالتاريخإن..

في..والكلماتالأسطربينالمعالمواضحالعرقيالتفوقولبدو

التالية:العبارةتقرأ()التمميةسفر

لابنتك،تصاهرهمولاعليهمتشفقولاعهدالهمتقطعالا-

()06(لابنكتاخذلاوبنتهلابنهتعط

مماثلة:أوامرتقرأ)عزرا(سفروفي..
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ولالبنيكمبناتهمتاخذواولالبنيهمبناتكمتعطوالاوالاق..)-

خيروتاكلواتتشددوالكيالاثدإلىوخيرهمسلامتهمتطلبوا

)61(اكأبد(إلىإياهابنيكموتورتواافىرض

علىحافظوالكنهمكثيرةبشعوباليهوداختلطلقد..

يندمجواأندونعرقيةكأقلياتوتراثهموتقاليدهمعاداتهم

اليومالصهاينةوالساسةالحاخاماتهـلعتبر..الآخرلنمعتماما

وهناك..مقدسوواجبإلهيأمرلليهودالعرقيةالهولةحمايةأن

مشكلة)ومنهاإسرائيلفيالمراةتواجهكثيرةاخرىمشاكل

منح-الحالاتمنكثيرفي-الزوجيرفضحيث(الطلاقوثيقة

هذهوفيشرعامطلقةأنهاعلىتنصالتيالشهادةهذهزوجته

فلا،مطلقةتكوناندونزوجهاعنمنفصلةالمرأةتصبحالحالة

اعتبرتالتوراةأنمنالرغمعلىإ.أخرىمرةالزواجيمكنها

الذي(ملاخي)سفرفيذلكوجاءالرجلمنغدراالمرأةطلاق

:يقول

إلهالربقالالطلاقيكرهكأنهشبابهبامرأةاحديغدر)ولا-

)63((إسرائيل

الكاملبالمعنىإيجابيةتكنلمالمراةإلىالتوراةنظرةلكن

مسبباتكانتمهمامهرهاأخذمنالمطلقةمنعتفقدللكلمة

بالأراملالزواجمناليهودالكهنةعلىحرمتكماألطلاق،

لاويين()سفرمن21الإصحاحفيالأمرهذاوجاء،والمطلقات

:انعلىنصالذي

امرأةياخذهذا..رأسهيكشفلاإخوتهبيناكأعظم)الكاهن-

بلياخذلاهؤلاءفمنوالزانيةوالمدنسةوالمطلقةاكأرملةأماعذراء



()"6(امراتهكومهمنعذراءيتخذ

الغربيةلثقافةطفيالشرقييناليهودانصهارمسألةظلتوقد

علىوالأشكينازالسفارديمعلىوقاسيةصعبةالواقعأرضعلى

الشرقييناندماجتقرلبارفضواالغربيونفاليهودسواء..حد

علاقاتإقامةفي-يفترضكما-تمامايرغبواولمبينهم

حيث،مسبقةسلبيةأفكاراعنهميحملونكونهممعهماجتماعية

الزواجعلاقاتزالتوما..والتخلفبالعدائيةيصفونهم

الزواجنسبةأنإلاما،حدإلىمحدودةالفريقينبينوالصداقة

السنواتفيملحوظاارتفاعاتشهدالعوائقكلورغمالمختلط

ثم0791عاما%8إلى5591عاما%2منارتفعتحيثالأخيرة

8591)64(..عام27%إلى

صعوبةالمشاكلاكثرمن(اليهوديةالهوية)مشكلةوتبقى

حسبوتعاملاليهوديبغيرتتزوجالتيالإسرائيليةللمرأةبالنسبة

القانونيعرفحيثاالناحيةهذهفيالمتزمتالإسرائيليالقانون

وأميهوديلأبولدمنأما(!يهوديةلأمولد)من:بأنهاليهودي

..القانونبنظريهوديافليسالأغيارمن

بماإسرائيلفيوانسانكمواطنحقوقهجميعتتأثرهناومن

والخدمةالماديةوحقوقهوالزواجوالجنسيةالإقامةفيحقهفيها

تسقطكماأيضادفنهمكانوحتىالشخصيةوالأحوالالعسكرية

..عائلتهأفرادحقوقجميع

عامبدايةهناكالمرأةواقعحولحديثةدراسةأشارتوقد..

فياليهوديةالمرأةأنإلىأبيباتلفي)شوكن(دارعنم4002
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فيخاصةللمهانةوتتعرضوالتمييزالعنفمنتمانيإسرائيل

منهموهؤلاء.الصادقةباليهوديةبعديحظوالمالذينأوساط

منهاجرواالدتينمنوأغلبهم،الحاخاماتكباربهميعترفلم

منهاجرواالذينأيضاذلكهـلشملالفلاشا(.)يهودإثيوبيا

هذهمنالكثير(يهوديهومن)قانونيقيدحيث،الشرقيةالدول

ليستتعتبرمسيحياوروبيمنتتزوجالتيوكذلك!الحالات

..))يهودية

،الزواجعلىصهيونحاخاماتيفرضهاالتيالقيودهذهوأمام

وحيث،الإسرائيليينأوساطفيتتزايدالمدنيالزواجظاهرةبدأت

الإسرائيليونيقومالصهيونيالكيانفيممنوعالزواجهذاأن

مماالمدنيةالطريقةعلىهناكقرانهملعقدقبرصإلىبالسفر

الإسرائيليينمناشدةالىمتسفيريوناالإشكنازيبالحاخامحدا

اليهوديةالحاخاميةوأنخصوصااليهوديةالشريعةإلىيعوداكي

نأ4002عاممنسبتمبرشهرفيالصادرتقريرهافيذكرت

فيالماضيالعامقرانهمعقدواالصهاينةالأزواجمن0013

..قبرص
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يه653(ليهوفىانجليكاإ

الى(11عك)!ازلت

يهوديةأسرةمنننحدروالتيربيعاالعشرينابنةإنجليكاكانت

السابق-السوفيتيالاتحادمدنإحدىبخارىمنمهاجرة

طيبة..هادئةودودة..مهذبةفتاةكانت-اليهودلأقرانهاوخلافا

الدعارةحياةوراءتتجرفلماأحداتعاديولاأحداتكرءلاالقلب

الشابنظرلفتتوقد..اسرائيلفيالسائدةوالمخدرات

جنينقضاءسيريفقريةابن-الكيلانيزيدالوسيمالفلسطيني

..ابيبتلفيالكرملبسوقخضراواتبائعيعملالذي-

بهيالعمر،منالعشرينياتبدايةفيالشابذلككان..

مماغرييةملامحعليهتبدوزرقاوينعينينذو،وسيم،الطلعة

..مثلهايهوديانهوتعتقدبهتعجبإنجليكاجعل

بعدحتىزيدمنموقفهاتغيرلمالمتوقعةغيرالمفاجأةأنإلا

كيمتدينازيديكنلموبدوره،ودينهوقوميتهبحقيقتهمعرفتها

..وطيدةلصداقةتطورتالتيالعلاقةيرفض

عنمفصومامتقكامستهتراشابايظنهزيدايرىمنكلوكان

وتعاليموالتقاليدالقيمكلالحائطبعرضيضرب،وقضاياهوطنه

وكيف،أبيبتلفيسنهمثلفيعرييشابيفعلماذاوالا،دينه
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نابلسمدينةقلبإلىالإسرائيليةالشابةهذهإحضارعلىيجرؤ

..؟))خجلأوحياءدونالمدينةأرجاءفيمعهاوالتجولالعربية

أماهناكالناسأذهانفيتدوركانتوغيرهاالأسئلةتلككل

صنديداقروياشابافيهيرىكانفقدجيدا،زيدايعرفكانمن

الحاجةلكنها..وأهلهلوطنهخائنايكونأنمروءتهعليهتأبى

سدفيالكبيرةأسرتهولساعدليعملهناكإلىدفعته

..احتياجاتهها

تزويرعصابةعلىأبيبتلفيتعرفقدالكيلانيزيدكان

اللغةخلالهاأتقنسنتينوسجنالشرطةقبضةفيأوقعته

كانتبينما..الإسرائيليالمجتمعخصوصياتوفهمالعبرلة

حتىواقعةالأثناءهذهفيالإسرائيليةيوسفأوف(رافي)إنجليكا

الطالبة-عطلتأجلهومن،الفلسطينيالشابغرامفيأذنيها

ومداركها،وحواسهاعقلها-حولونبجامعةالرياضياتقسمفي

المعارضأسرتهاموقفرغم..وعواطفهابقلبهاخلفهوانساقت

اشتكتالتيأمهالموقفالفتاةتأبهولم..الفريبةالعلاقةلهذء

ودفعمنهلإخراجهسارعتبل..السجنفيبزيدوالقتللشرطة

لزيدحبهاوراءالسيرفياليهوديةالشابةواستمرتعنه،الكفالة

والمجتمعالأسرةوضعتهاالتيوالعراقيلالمصاعبكلمتحدية

مهتمةيوماإنجليكاتكنولمالأقصىانتفاضةوبدأت..أمامها

أخبار..لنشرةحياتهافيتستمعلمولعلها،بالسياسة

تغير0002سبتمبرنهايةالاقصىانتفاضةانطلاثةومع

فبدأت،بالكاملزيدحياةمنحىغيرتكماإنجليكاحياةمجرى

التياليوميةوالجرائمالمذابحصوروترىالأخبارنشراتتتابع
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خلقوربما..الأبرياءالمدنيينبحقالإسرائيليةالقواتترتكبها

الشخصيةقناعاتهاحولالمثقفةالشابةداخلصراعاهذا

..القوميانتمائهاوجدوى

الطالب-زكرلاسقطحيث،بسرعةالأحداثوتتابعت

شهيداحماسبحركةوالناشطالأصغرزيدشقيق-الجامعي

العائلةواتصلت03/90002/بتاريخالإسرائيليةالقواتيدعلى

..بالفاجعةتخبرهكيأبيببتلوقتهاالمتواجدبزيدالثكلى

إنجليكا،بحوزةالخلويزيدهاتفيكونأنالأقداروتشاء

تبكيوهي-بزيدواتصلت،كثيراأحزنهاالذيالخبرففهمت

..لقريتهبسرعةالتوجهمنهوتطلببالحادثتخبرهكي-بحرقة

علىأقسمالذيزيدحياةمجرىتغيرزكرياباستشهاد

فإنهابهعلاقتهابقطعلإنجليكامطالبتهورغموالثأر،الانتقام

..الجديدبتوجههعلمهارغمبهالاتصالوواصلتبشدةرفضت

يلتحقكيحماسافرادمنشقيقهرفاقعنيبحثرلدبدا..

محاولاتهكلانبيد،الفلسطينيينالمقاومينلقوافلوينضمبهم

يتبعهاالتيالمشددةالأمنيةللاحتياطاتنظرابالفشلباءتتلك

وبمساعدة،بمفردهالعملمنبدازيديجدفلم،الحركةأفراد

وبدأ،أبيببتللهشقةاستئجارمنهافطلب،المرةهذهإنجليكا

وبمشاركةالكرملسوقوسطلهجومبالتخطيطعودتهلدى

..إنجليكا

اصطيادمنيومذاتتمكناحتىالسوقبمراقبةالالمانوبدأ

يعقوف)يدعىعميدبرتبةالإسرائيليالجيشفيكبيرضابط
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ظنحتىطعناتعدةبخنجرهيطعنهانزيدتطاعواس!(1دايانبن

خلالهماتمكنشهرينفيهاومكثنابلسإلىغادرثممات،أنه

كتائبفيالبارزالمسؤولالطاهرمهندالشهيدعلىالتعرفمن

شيءكلعنأخبرهوالذي،لحماسالعسكريالجناحالقسام

اليهودية.الفتاةمعقصتهعنيخبرهأنينسولممعهحصل

،الزواجزيدمنحماسطلبتالموقفلحساسيةونظرا..

لامدةمعهاومكثقريباتهإحدىعلىقرانهعقدتموبالفعل

مجددازيدطلبمعهظلمهابأنهيشعرلاوحتىالشهر..تتجاوز

وواصلتبشدةرفضتأنهاإلابهعلاقتهاتقطعأنإنجليكامن

أصبححيث،شاملتغيرمنعليهطرأمارغممعهطرلقها

.والصلاةالعبادةعلىيواظبمتدينا..ملتزما

وانجليكازلدانطلق1002مارسمنالثلاتينليلةوفي..

بعبوتينزودتهالتيحماسحركةمنبتوجيهعمليةأوللتنفيذ

علىالمقبليناليهودللشبانليلياملهىقصداحيث.ناسفتين

فدخلا،ابيبتلشاطئعلى)الدولفينارلوم(يسمىالتجنيد

ئمبمعطفوغطياهاالطاولاتإحدىعلىالعبوةووضعاالملهى

بواسطةالعبوةزيدشغلالمكانعنوبعيدا..بهدوءانسحبا

العبوةوأخذاإنجليكامعفعادتتفجر،لمولكنها،الخلويالهاتف

الثانيةالعبوةوأخذآخر،مكانفيالعمليةتنفيذعلىزيدوأصر

تنفجرولمالخللنفسوتكر،الليلةبنفسآخرمطعمفيووضعها

صاحباكتشفحيثلأخذها،العودةيستطيعالملكنهما،العبوة

ودمروافجروهاالذينالمتفجراتخبراءواستدعىوجودهاالمطعم

بالكامل.المطعم



معحصلالذيالخلللمناقشةنابلسإلىالعودةزيدوقرر..

للضفةعودتهطريقوفي،القسامكتائبفيالمتفجراتخبراء

الحافلةالشرطةمنرجالاعترضالمتبقيةالعبوةحاملاالغربية

مدينةبمحاذاةعارةواديقربزيديسمتقلهاكانالتيالإسرائيلية

يكونأنزيدلحظتهافقررالأخضر،الخطداخلالفحمأم

وادتفانفجرتالعبوةعلىمسدسهمنالنارفأطلقاستشهاديا،

تكتبلمالشهادةلكن..البقيةوإصابةإسرائيليأمنضابطلمقتل

وساعدءاليسرىعينهوفقدبطنهفيبالفةإصابةأصيببل،له

..كذلكالأيسر

اليومنفسفيسارعتزيدهويةعلىالشرطةتمرفوفور

ابدتحيث،الجميعأذهلمفاجئاموقفهاوكانإنجليكا،لاعتقال

الندمإبداءورفضتفعلتبمااعتزازهاالإسرائيليةالفتاة

كما..عنهاالقضائيالحكمسيخففحتماكانالذيوالأسف

أنترضولمالنتيجةكانتومهماثمنبأيزيداتبيعأنرفضت

المحققونمنهاطلبكما-القضيةفيشاهدةإلىتتحول

إلىزنزانتهامنالرسائللهترسلزالتوما-الإسرائيليون

الماضي:فيتقولكانتمالهوتقولزنزانته

..(الخططولعلىمعك..العهدعلىزلتما)أنا

الأسيراتمعتفعلوكما-السجنإدارةتعمدتوقد..

حاولنجنائياتإسرائيلياتسجيناتمعوضعها-الفلسطينيات

عليهاالاعتداءومضايقتهاهـلواصلنمرة،منأكثروقتلهااغتيالها

والشتائم)66(..السبابوبالضرب
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التمييز

المواقعكلفيالإسرائيلياقيطال

العنفموضوععنالأخيرةالسنواتفيالحديثكثر..

المصادرمنالعديدوأكدت..إسرائيلفيالمرأةضدوالتمييز

امرأة38قتلت1002عامفيأنهالمرأةبشؤونالمهتمةالإسرائيلية

..أزواجهنأيديعلىقتلن13منهن

ملفأ319،02الحاليالعامخلالالإسرائيليةالشرطةوفتحت

ملفا554،3الملفاتهذهبينمنالنساءضدالعنفبشأنجنائيأ

دراساتمركزمنعوفر()راشيلالدكتورةوتعزوأخلاقيغير

يعيشهاالتيالنفسيالتوترحالةإلىالارتفاعهذاسببالمرأة

الاجتماعيالوضعوتفسخوالاقتصادالأمنتدهورجراء.الرجال

تناولفيالإفراص!إلىتعودأخرىاسباباهناكأنتؤكدفيما

..المخدراتوكذلكالكحول

والتمييزالعنفموضوعتفاصيلفيأكثرالخوضوقبل..

نأإلىسريعاالإشارةمنبدلاالإسرائيليةالمرأةمنهتعانيالذي

وقدرهاالمراةكرامةمنانتقصت()الوضعيةاليهوديةالديانة

والسنةالكريمالقرآنفيالإسلامعليهاشددفيماومكانتها

..مراتعدةالشريفةالنبوية
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يلي:مانقراالتلمودفيجاءومما

أنثى(تخلقنيلممنياالدنيا،ملكياربيالك)الحمد-

إناثا(ذرشهكانتلمنحسرتاه)وا-

مشعوذات(النسا)أصلح-

جهنم(فييسقطامرأةمشورةوراءببشيمن)كل-

منهاالنساءأخذتالثرثرةمنأنصبةعشرةالعالمإلى)نزلت-

)67((تسعا

نسبةاليومإسرائيلفياليهودياتالنساءنسبةوتبلغ..

بلغ1003عامإحصاثياتوحسب..(السكانمجموعمن)7005%

..رجلمليون2.3مقابلامراةمليون2/3عددهن

الدولةبمظهرالظهورالدوامعلىالصهيونيالكيانولحاول

معجنبإلىجنباالمرأةفيهاتشاركالتيالمتطورةالعصرية

)الميعاد(..)ارضواستقرارأمنلتحقيقالرجل

فيكشفتالإسرائيليةالمركزيةالإحصاءاتدائرةلكن..

معدلأنإذ.الواثع)68(.أرضعلىمغايرةصورةموخرابياناتها

بمقدارأقلكان0002عامفيالإسرائيليةللمرأةالشهريالأجر

نفسيؤديانكونهمامنالرغمعلىالرجلأجرمعدلمنالثلثين

ساعةعنالرجلأجريبلغذلكومع..الأحيانمنكثيرفيالعمل

5.34عنالمرأةلدىيزيدلابينما،شيكل741.الواحدةالعمل

..شيكل

يتمتعنالإسرائيلياتأنأكدتالرسميةالبياناتتلكإنبل..

نسبةأنحيثالذكور..الإسراثيليينمنأكثرأكاديميةبمؤهلات
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المدارسفيالعامةالثانويةالشهادةيحملناللواتيالإناث

اللواتينسبةوتشكل..للذكور../47مقابل../57تشكلاليهودية

نسبةوتبلغ)دكتوراهيحملن%ا3منها48%جامعيةشهادةيحملن

الكبيرةالمناصبفينسبتهنولكن93%الدولةوظائففيالنساء

النساءمعظمفيهتشتغلالذيالتمليممجالفيأما..فقط9%

وهذا..الرجالبيدالإداريةالوظائفمن%39هفالاأنفنلاحظ

الرغمعلىكافةالعملمواقعفيالإسرائيليةالمرأةيطالالتمييز

بينالعلياالأكاديميةالشهاداتعلىالحاصليننصفأنمن

النساء!منهن)اليهود(الإسرائيليين

والسياسيةالديبلوماسيةالمناصبعلىفالذكوريسيطرون..

سبيلوعلى..تامةشبهسيطرةالصهيونيللكيانوالعسكرية

ممثليةرئيسمنصباليوميشفلناللواتيالنساءعدديبلغالمثال

ممثلية99بينمنفقطامراة11العالمدولفيإسرائيلية

دولةبكونهاالعالمأمامإسرائيلوتتباهى..ا..الرجاليرأسها

منجدأقريبةزالتلاالواقعفيأنهاإلاوعصريلأ،متطورةغريية

تحتلحيث،البرلمانفيالنساءلتمثيلبالنسبةالئالثالعالم

النساءلتمثيلبالنسبةالعالمفيدولة012بينمن54ا!المرتبة

فيالنساثياللوبياعدهالذيويشيرالتقريرالهام..البرلمانفي

حكومةفيالنساءنسبةأنالىهناكالمرأةوضعحولإسرائيل

فقص.%اا+وتتمثلإسرائيلدولةقياممنذاذعلىهيشارون

بتقلدالإسرائيلياتللنساءسمحفقطالثمانيناتومنذ..

فقص!إ.../.)12الرجلمنأقلبنسبةولكنالهامةالإداردةالمواقع

من../45أنإذأفضلفالوضعالقضائيللجهازبالنسبةأما
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وسائلشنتوقدالنساء..منهمالمحامينمن38./.والقضاة

تلكبسببشارونحكومةعلىعنيفاهجوماالإسرائيليةالإعلام

صورتهاتحسينإسرائيلحاولتإثرهاوعلىالإحصائيات

،0002/آذارمارسفيفقامتوالدوليةالمحليةللضغوطاستجابة

نأعلىينصوالذياالكنيستفي(المرأةمساواة)قانونبإقرار

والتحرشالعنفمنحمايةعلىتحصلانامرأةكلحقمن

..شخصهافيوالاتجاروالاستفلال

بالكثيرمنوالاخرىالفينةبينالإسرائيليةالصحفوتطالعنا..

بالمساواةالإسرائيليةالمزاعمتنفيالتيوالقصصالحوادث

قصةومنها..)سراثيلفيوالنساءالرجالبينوالديمقراطية

الصحفبهاانشفلتالتيميلر()اليسالإسرائيليةالمجندة

الجيشفيامرأة)طيار(أولباعتبارهاطولللوقتالإسرائيلية

قضائيبحكمالمنصبذلكعلى)ميلر(حصلتفقد..الإسرائيلي

الذيالتمييزعلىمعترضةللقضاءلجأتعندما5991عام

رغمالطيرانمنلمنعهاضدهاالصهيونيالكيانجنرالاتمارسه

!مؤهلاتمنبهتتمتعما

أولتخريجتمأنهالمحكمةهيئةبتذكير)ميلر(قامتوقد

لمولكنفتاة12وهن7891عام)الطيارات(النساءمندفعة

ثقةلعدمالإسرائيليالجوسلاحفيبالمشاركةلهنيسمح

بقدرتهن!لجنرالاتا

فيالماضيالعامبلوندهايم()أورناالدكتورةعينتوعندما

أثيرتالعفولةفي)هعيميك(الطبيالمركزفيالمديرمنصب

تأسيسومنذالأولىالمرةلأنهاإسرائيلفيواسعةإعلاميةضجة
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نأحتىلمستشض،مديرةامرأةتعيينيتمالصهيونيالكيان

:بالقولعليهوعلقتحينهالأمراستفرلتالمذكورةالدكتورة

فياليومكثيراتنساءثمةأنسردريدواعيمن..)

ماالقمةفييجلسونمنلكن،المخلفةالطبيةالمجالات

..(الرجالمنزالوا

(يارون)روتبتعيينقراراالإسرائيليالجيشاصدروحين..

الصهيونيالإعلامراح..باسمهالرسميةالناطقةمنصبفي

)تارلخيا(قراراواعتبرهالقرارذلكصورةتضخيمعلىيعمل

)استر(حفيداتتعيشهاالتيالديمقراطيةمدىيوضح

عكسيثبتانوالواقعالحقيقةانمعإ!إسرائيلفيطسالومي(

..وبطلانهالادعاءهذا

إسرائيلفي)الأشكناز(الفرييوناليهودأنالمعروفومن..

الشرقيينلليهودالمتاحةتلكمنبكثيرافضلبمزايايتمتعون

تعيشالأولىفالفئةوالمجالاتالأصعدةكافةعلى!)السفارديم

مستواهابارتفاعالمجموعةهذهوتمتازوالساحليةالهامةالمدنفي

القياديةوالمراكزالمناصبمعظموبتوليهاوالاجتماعيالثقافي

الكيانومؤسساتوالموسادوالجيشالسلطةفيالهامة

والمناطقالصغيرةالمدقفيالثانيةالفئةتعيشبينما،الصهيوني

الحرفيةبالأعمالأصحابهاهـلعملالمتقدمةغيرالرلفية

فئةإلاالمجموعةهذهمنيصلولا،المتواضعةوالمهنيةوالزراعية

..السياسيوالسلكالكنيستمقاعدإلىقليلة

الواقعفيتتطبقوالسفارديمالأشكنازبينالفجوةوهذه..

والوضعوالسكنالعملمواقعفي..أيضااليهودياتالنساءعلى
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البروفيسورةتقولالنقطةتلكوحول..والمعيشيالاجتماعي

عنالمترجمكتابهافي(شوحاط)إيلهعراقيأصلمنالإسرائيلية

(:ممنوعة)ذكرداتالعبرية

منربيةأويمةأوكعراقيةالتصنيفمنالخوفإن..)

بالنسبة،الشعرتشقيركانوقد.الأشقرالشعرعرضأنتي

نفهوبالوقتالذاتيالإمحاءمننوعا،الرقيةللمرأة

والبياضللجمالي!جدمجتمعفيالقاءمننوعا

العاطفيالمفترقفي..اوريمريمومقررهاكماوالجاذبية

طرحفيالإشكنازيونبدأ،والمكتظالمخونالإسرائيي

وبدا،أورجاتجاهدونيةماعرمنيحملونهماعبء

-الأوربالبلدأسيادتجاهبحملةالرقيون-السفارديون

ضارصمحلقواالرقينالرجالمنكثير.إسرائيليين

التييهوديتهملإبرازداوودنجمةبسلاسلوتزينواالريي

ممنوعمازال..العربيةهيئتهممعتتعارضوكأنهابدت

الاقتلاعبناخلفهاالتيالصدمةعنعلانيةالتعبيرعلينا

لماتكونانالمفرضمنكانالتيالعودةإن.المفاجئ

بينالحياةلنيجتفتيتاالأمرواقعفيأضحت،للشتات

الثرقيينإن..العراقيينالمسلمينوبينالعراقييناليهود

بينهمالقائمةالفجوةمكلةمنإسرائيلفيطبعايعانون

لي!تعبيرهاوجدتالتيالفجوةهذه،اورلايهودوبين

الأورلييناليهودوبينبينهمالمعيشةمستوىفروقفي

والليبراليةبالازدهارشملهمبعدموايضابل،فحمب

)96(0(0لإسرائيليةا
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مثل)الفلاشا(فيهوديات..فحسبذلكعلىالأمريقتصرولا

الإعلامفيلهنمشينةأوصافشيوعمنيشكينبدأنرجالهن

الخ..(خادمات..شغالات..عاهرات..)كناسات:مثلالإسرائيلي

أوربيأوأمريكيأصلمنالمنحدراتاليهودياتتوصفبينما

والعلموالأناقةاللباقةوالمعرفةوالذكاءالمجتمعبسيدات

مباشراسبباالسيئةوالمعاملةبالتمييزشعورهنوكان)..والثقافة

حسبإسرائيلمنالهجرةفيبرغبتهنمنهن%36إفصاحفي

.6991عامأجريللرأياستطلاع

لجهازالسابقالمديرغيلونكرميتصرلحاتأثارتوقد

الجاليةحفيظةالفلاشا()حولمؤخرابهاادلىوالتي)الشاباك(

الكهبنإلىجاءواهؤلاءأنغليونقالفقد،برمتهاالأثيوبية

بقاياعنالتتبيشفيوقتهميقضونوهموساختهممعهموجلبوا

الفتياتعلىيعتدونوأنهم،القمامةحاهـلاتفيالطعام

تلكعلىالسريعبالردالفلاشاممثليبماحدحدامما..اليهوديات

)البرابرة(بدولةاسرائيلفوصف،الاستفزازيةالتصرلحات

)07(..(الاشمئزازيثيرالذيالقذر)العنصرممطبغيليونووصف

الإسرائيليةالمراةأنإلىتشيرالواقعفيالسابقةالأرقامإن..

يترجمالحالوواقعالعنصريالتميزمنوتعانيبالفبنتشعر

عموما:النساءأنمناليهوديالتلمودفيجاءمابوضوح

تافهة()ارواحهن-

عليهن(يعتمدولاحكيماتلسن)النساء-

()31(لجمالالاامرأةتوجدالا-
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نموؤجاآلونيشو!اميت

وحصلت،9291عامأبيبتلفيآلونيشولاميتولدت..

فيوعملتالعبريةالجامعةمنالحقوقفيجامعيةشهادةعلى

..والصحافةوالمحاماةالترليةمجالات

..4891حربخلالالإسرائيليالجيشفيآلونيخدمت

عنكنيستعضومنصبوشغلت9591سنةمبايبحزبالتحقت

7391عاموفي..9691العاموحتى6591عاممنالحزبهذا

النظامبإصلاحنادتالتي(المواطن)حقوقحركةأسست

لحمايةأساسيقانونوسنالدولةعنالدينوفصلالانتخابي

2991عامحتى7491عاممنذآلونيانتخبت..الإنسانحقوق

وزيرمنصبوتولت(،المواطن)حقوقحركةعنلكنيستعضوا

العامانتخاباتوعشية..7491عاممنأشهرلمدةحقيبةبلا

معالتشكلوشينويمبامحزييمعآلونيحركةاتحدت2991

العملحزببرئاسةالائتلافإلىانضمالذي)ميرتس(حزب

كيوالتكنولوجياوالعلومالاتصالاتوزيرةمنصبآلونيوتولت

التيالحكومةفينفسهالمنصبفيوبقيت،رابينإسحقحكومة

)73(59910العاممنالثانيتشرينفيبيريزشمعونألفها

معآلوني()شولاميتالإسرائيليةالوزيرةقصةتمثل..

الكيانفيالعنصريللتمييزفريدانموذجاالحاخامات
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واحتجاجهمانزعاجهمهؤلاءمنالعديدأبدىفقد،الصهيوني

لكونهاالفوريةبالاستقالةوطالبوهاالوزارةلمنصبوصولهابسبب

حيث،الكنيستفيونائبةومحاميةحزبزعيمةانهارغم!امرأة

وصولعلىاحتجقدكانإيليشاف(شالوم)يوسفالحاخامأن

في(التعليم)وزيرةمنصبإلى)ميرتس(حزبزعيمةآلوني

اليهوديعلىيحرمشرعياحكماوأصدرالثمانيناتمنتصف

فيآلونيفيهتعملائتلافإلىينضمأنالربيخافالذي

قد)شاخ(الحاخام)شاس(حركةفيزميلهوكان)وزيرة(وظيفة

المنصب:ذاكفيتعيينهاأناعتبر

(!الريعةأحكاملكلتجاوزا)يمثل

يلقبهابفكانمايا()موشيهالحاخامالحزبفينائبهاأما

فيالحاخاماتمحاضراتعلىحظرافرضتلأنها)الضفدعة(

)33()آنذاكالحكوميةالمدارس

بسببالمضايقاتمنالعديدإلىآلونيالوزيرةوتعرضت..

الوزيرةاعترفتفقد..الفلسطينيةالقضيةمنالعلنيةموقفها

شارونحكومةفيالوزراءبعضبأنمؤخراالسابقةالإسرائيلية

ممارساتهافيأفريقيابجنوبإسرائيلوشبهت)فاشيون(

.والعربالفلسطينيين)زاءالعنصرية

نأيثبتالتاريخانصحفيةمقابلةفي)ألوني(وأكدت

التيالعسكريةالقوةفلولا(القوةالا)لفةيفهمونلاالإسرائيليين

لبنانجنوبفيإسرائيلهريتلمااللبنانياللهحزباستخدمها

تشرلنحرببعدمصرمعسلاماتفاقيةوقعتإسرائيلأنكما

7391.
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صهيونحكماءبروتوكولاتأنالىالإسرائيليةالوزيرةوأشارت

بحكمعديدةودولأوروبافيتمتعوااليهودوأنفعلأموجودة

حقهبشارةعزميعلىإسرائيلنتكرفيماواجتماعيثقافيذاتي

فلسطين.فيالحقبنفسالعربيتمتعبأنالمطالبةفي

القاتليستطيعاسرائيلفيأنهحقيقةمن)ألوني(وسخرت

)الدفاعوزيرمرتبةالىيصلأنالجرائمومرتكب

الصهيونية:العنصرلةالقوانجنعنحديثهافيوأضافت

الأراضيباحتلالهاتكمنإسرائلمصيبة)ان

سكانهابحقوتمارس6791عامحدودضمنالفلمطينية

خاعأقانونأهناكأنذلكمنوالأنكىالممارساتابشع

امتنعتالمثالسبيلوعلى..بالعربخاصوآخرباليهود

الاسرائيليالوزراءرئي!تاتلبيتهدمعناصراثيل

)باروخالحليلمذبحةففدبيتأورابيناسحق

العملياتمنفذيأسربيوتبهدمتقوملكنها(كولدشتاين

)31(0(0الاشثهادية
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إسرائيلفيالنسائياللولي

!بالمساواةيطالب

الذيالشاملالتقريرعلىالاطلاعهناالمفيدمنولعله..

ذلكأنحيث..مؤخراالصهيونيالكيانفيالنسائياللوبيأعده

متخصصةأكاديميةإسراثيليةبأيدالمعدالاستممائيالتقرير

قبلمنالإسرائيليةالمرأةعلىالممارسالتمييزأشكاليفضح

..الصهاينةجلدتهاأبناء

يستفيدلاالإسرائيليالمجتمعأنإلىالتقرلرخلصفقد..

المساواةمبداعنبعيدأزالوماالأمثلبالشكلالنساءقدراتمن

منأقلأجورأيتلقين)سرائيلفيفالنساء،والمرأةالرجلبين

إسرائيل-أنبدليلأوسعبثقافةيتمتعنأنهنرغمالرجال

منالعالمفيالتاسعةالمرتبةتحتل-المذكورالتقريروحسب

النساء..لدىالثقافةحيث

فيمتواضعبتمئيليحظينالنساءأنعلىالتضلروشدد..

الفاملاتالنساءنسبةأنإلىإضافة،الإعلامووسائلالكنيست

العاملةالقوىفيالنساءنسبةتقفإذ،الرجالنسبةمناقلهي

3.2أصلمنمليون101يعادلماأي48%علىالإسرائيلية

ونوه،إسرائيلفيتعملنفوقوماعاما15يبلفنامراةمليون

احدىوهي121ا!لرتبةتحتلإسرائيلأنالىالمذكورالتقرير



فيوالرجالالنساءمشاركةنسبةفي،العالمفيالمتدنيةالمراتب

إيسلاندمثلدولفيهتتصدرالذيالوقتفي،المملقوى

تليهماثموالثانيالأولالمكانفيوتتريعاناللائحةوالسويد

نأإلىأيضأالمعطياتوأشارت،المتحدةوالولاياتوكندافرنسا

النساءمن19%:أجيراتاسرائيلفيىالعاملاتالنساءغالبية

العاملاتنسبةوتبلغ.الرجاللدىور/2مقابلالماملات

النساءونسبة.الرجاللدىور/ء5مقابل4%ء5المستقلات

نسبةوتبلغ،الرجالمن%1.7مقابلا%ء4هيالمستخبمات

عنفضلأا%،.العامالمديربرتبةمناصبيتبوأناللواتيالنساء

متوسطويبلغ.النساءمنإسرائيلفيالكبارالمدراءمن32%أن

متوسطمقابلشهرلأشيكل005.11الكبيراتالمديراتأجر

بالإضافةشيكلا00203يضاهيالذيالرجالمنالمدراءأجور

مكانمنسيارةعلىيحصلونالرجالالمدراءمنور/2أنالى

منسيارةعلىفقطالمديراتمن67%تحصلبينماالعمل

..العمل

اللاتيالنساءبينمنا%3أنالتقريرافيوردذلك،إلى

والعلاقاتللدعايةمكاتبصاحباتهنمستقلبشكليمملن

صاحبات8%و،وملابسماكياجمعارضيملكن%ا2بينماالعامة

تجاريةمحالصاحباتالنساءهذهمن7%حينفيتجاريةمحال

وأاقتصاديلأاستشارةمكاتبصاحبات6%و،الطبمجالفي

صاحبات5%،التربيةمجالفيتتخصصللمعلوماتمستودعات

حينفينشر،ودورضيافةوخدماتوتجميلكوافيرصالونات

..بناءشركاتوصاحباتمقاولاتمنهن2%يعملن
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علىالحاصليننصفعلىيردوماأنالتقريرويذكر

النساء:منهمإسرائيلفي1002سنةفيالبطالةمخصصات

الإنسانحقوقلجنةتقريروأكد.امرأةألف05يعادلماأي94%

تفرضالقوانينأنمنالرغمعلىأنهالإسرائيليالكنيستفي

عاماعشرستةاليتصللمددبالبشرالمتاجرةعليسجنعقوبات

..اليومهذاحتىالقوانينهذهتطبقلمالمحاكمأنغير

تدلالمذكورالتقريرفيوردتالتيالإحصائياتمعظمإن..

مما..الرجالبأيديمركزةالاقتصاديةالمواردغالبيةأنعلى

بارطال()رشاالصهيونيالكيانفيالنسائياللوبيرئيسةجعل

)رفعلجنةأمامالإسرائيليةالمرأةوضععلىواضحباستياءتحتج

قائلة:حكومتهاوخاطبت..للكنيستالتابعة!المراةمكانة

القدراتاستغلالعنبعيدةزالتمااسرائيلدولة))ن

اللوبيأخذوقد،المساواةمبدأوهضمالنساءفيالكافة

تاهيلعمليةمنجزءعاتقهعلىإسرائيلفيالنسائي

)07(0(0للقيادةالنساء

الخارجيةلوزيرإسرائيلفيالنسائياللوبياشتكىوقد..

الخارجفيمفوضيةرئيس72بينمنأنهمؤخرا(شالوم)سيلفان

فيذلكمنأكثرنسائيبتمثيلوطالبفقط،نساءعشريوجد

:أناللوبيورأى،المنصبهذا

التيالوحيدةالجهةهويسالإسرائيليالجش..)

القيادية(المناصبفيالرجالوضعتفضل

الأخيرةالأشهرفيعينتالإسرائيليةالخارجيةوزارةأنحيث
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..واحدةامرأةبينهممنكان،جددمفوضينست

النساءلوبيعاممديرتجرا()إيلاالإسرائيليةالمحاميةوقالت

إسرائيل:في

فيحياتهمونساءرجاليبدأانالمعقولمنلي!..)

فقطواحدةامراةنجدثم،الظروفنفرفيماعملجهة

المزيدوجودعدم،ايضأللدهةالمثيرومن،سفيربدرجة

أنا.الوظائفهذهمثللشغلالمناسباتالمرشحاتمن

وفوريشخصيبشكلالعملإلىالخارجيةوزيرادعو

التقاليدلأنقائفأيزاللاالذيالتاريخيالجورلرفع

..الحارجية()+(وزارةفيالرجالتفضلالتي
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حقانق

إسرائيلفيالمرأةوفعحول

منأعلىالعاملاتللنساءالتعليميالمستويمتوسطا-

دراسية.سنة11والرجالدراسيةسنة5.12النساء:الرجال

امرأتانالآنيوجدنساء،الكنيستأعضاءمنفقطا25%-

رئيسمنصبتتوليانوامرأتان،بلديةرئيسمنصبتتوليانفقط

المحلي.المجلس

4%و،الدولةفيالعاملينإجماليمن67%.4النساءتشكل3-

قيادية.مناصبيشغلنالنساءمنفقط

فيالعاملينالرجالدخلمنأقلالنساءدخلمتوسط4-

04%.بنسبةالعامةالوظائفمنمشابهةوظيفة

نساء،للأجورالأدنىالحدعلىيحصلونالذينمن506%-

نساء.دخلاستكمالإعانةعلىيحصلونالذينمن6%وه

نساء.العملعنالعاطلينمن665%-

القوميالناتجمنجزءايعتبرلاالمنزلفيالنساءعمل7-

علىالحصولالمنزلفيالعاملاتالنساءحقمنوليس،الخام

ئعترفولاآخر،عامللأيالمكفولةالحمايةعلىأومعاش

13،



الضرلبة.منتخصمكأعباءوالخادماتالمربياتعلىبالإنفاق

قتلت1003عاموخلال،سيدة28قتلت3003عامخلال8-

.سيدة23قتلت0002عاموخلال،سيدة28

العنفمنسيدةألف002حواليتعانيإسرائيلفي9-

سيدةألف003حواليتتعرضعامكلوفي.الأسري

للاضحتصاب)73(.

مركزمنتسميح()ميناالدكتورةأجرتهاستطلاعوفيا-.

ضدالعنفحولمؤخراالرأيلاستطلاعاتالإسرائيلي()داحف

تستحقإنها57%قالالأسرةداخلمعهاالتعاملوكيفيةالمرأة

.عادلغيرالمراةضدالعنفإن34%قالفيما،الضرب

غيرالمساواةأنيرينالنساءمن95%أناالاستطلاعبينا-ا

مساواةتوجدأنه37%رأىفيماالإسرائيليالمجتمعفيموجودة

الفالب.في

من63%أنإلىالمعطياتتشيرالثقافيالصعيدوعلى-ا2

يبلغفيما)البحروت(العامةالثانويةشهادةيحملنالمجتمعنساء

فتبلغالجامعيةالشهاداتأما%.هعليهاهالحاصلينالرجالعدد

.الرجالمن53%مقابل56%النساءنسبة

وتشيرصعبةاجتماعيةظروفاإسرائيلفيالمرأةتعي!شا-3

ارتفاعا،تزرادالجريمةنسبةأنإلىالإسرائيليةالشرطةمصادر

حالة1643نحوالنساءوسطوخاصةالقتلجرائمعددبلغفقد

)78(..حالة!275.م3002عامنهايةبلغبينما.م002عامنهايةفي
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منالعنفضحايا)مساعدةلمركزحديثتقريرأكدا-4

ضدالجسديالعنفظاهرةتصاعدالصهيونيالكيانفيالنساء(

سجلتم1002عامفيانهالتقريرواوضح..اليهودياتالنساء

مناغتحماب،حالة0002الجسديالعنفضحايامساعدةمراكز

جماعي.اغتصابحالة002بينها
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الصهيونيةالنسائيةالمنظهات

؟(الإسرائيلياتتدعمحيف

المنظماتمنالعديدالعالميةالصهيونيةالمنظمةأنشأت..

وفيعموماالعالمأنحاءفياليهودياتشؤونلرعايةالنسائية

الكوادروتأهيلبتدريبالمنظماتتلكوتقومخصوصااسرائيل

يعشنالتيالبلادعلىليتجسسنالأعمارمختلفمنالنسائية

..والمجالاتالظروفكافةفيوتوظيفهاقدراتهنولاستغلالفيها

:المنظماتتلكأشهرومن

حافورا:منظمة-ا

علىاليهودياتالفتياتبتدريبتعنىوهي،2691عامتأسست

الفتاةتدربالمنظمةلكن،اليدولةوالمهنالحرفمنكثيرةأنواع

إيجادمقابلأجردونخلالهاتعملمتتاليينعامينلمدةالمنسبة

97(.المذكورغالمدةانقضاءبعدلهاعملفرصة

أ*(:07)وشسوالصهيونياتالنساءاتحاد2-

انتقلوقد0291عاملندنفيأسسسياسيغيرتنظيموهو

فروعولهالصهيونيالكيانتأسيسبعدأبيبتلإلى9491عام

ونيوزيلنداوأسترالياكندامثلالفرييةالدولمنكثيرفيعديدة

منأكثرولهأفريقيةوجنوباللاتينيةأمريكادولإلىبالإضافة
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الأطفالبتدريبالتنظيمهذاوبهتم،إسرائيلخارجفرعا05

ثقافتهموتطويرواجتماعيامهنياالعالمفياليهودوالنساء

بشؤونهاويهتمخاصااهتماماالإسرائيليةالمرأةويولي..العرقية

الصهيونيةالمبادئبنشرالمنظمةهذءوتقوم..الأصعدةكافةعلى

اليهودودعوةإسرائيلإلىالهجرةعلىاليهودوتشجيعالعنصرية

يعيشونالتيالشعوبفيالذوبانمنومنعهمبينهمفيماللاندماج

)اليهود(،الرضعبالأطفالخاصااهتماماالمنظمةوتولي..بينها

تدريبيةمعسكراتواقامةوتدريبهمالمشردينبإيواءتقومكما

الأممهيئةفيعضوالمنظمةوهذه..اليهوديبالشبابخاصة

الإسرائيليةالنسائيةوالجامعةالنسائيةالدوليةوالمنظمةالمتحدة

..العالمياليهوديوالمؤتمر

:نيويوركمنظمة-3

ثقافيةبنشاطاتإليهاالمنتسباتوتقوم،5291عامتأسست

فروعولها،الإسرائيليةالسنداتبيححملاتفيويساهمن

فرنسا-البيرو-المكسيك-كندا-المتحدةالولايات:فيمتعددة

وترسل..تشيلي-إنكلترا-الأرجنتين-لبرازيلا-بلجيكا-

..المنظمةلرائداتمساعداتإسرائيل

)هداسا(منظمة4-

:المتحدةالولاياتفياليهوديةللمراةالعامالاتحاد

فيومقرهالعالمفيالصهيونيةالاتحاداتاكبرمنوهو

عام(سولد)هنريتااليهوديةأسسته..الأمريكيةالمتحدةالولايات

وقامت..للإسرائيلياتوالثقافيةالصحيةالشؤونلرعاية1391
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لهاشعارا)إستير(اليهوديةالملكةمنتتخذالتيالمنظمةهذه

المركزأهمهاولعلالإسرائيليةالمؤسساتمنكبيرعددبإنشاء

-)الهداسا(وتقوم..القدسفيالعبرلةللجامعةالتابعالطبي

لليهودترفيهيةزياراتبتتظيم-بالعبرية()الريحانوهي

الخاصةالصيفيةالتدريبحلقاتوترعىإسرائيلإلىالأمريكيين

فيالصغاروالشاباتالشبانبجمعتقومحيثبالمراهقين

خطةحسبخلالهامنتوجههمومغلقةمختلطةمعسكرات

جمعأهمهاأخرىبنشاطاتقيامهاإلىبالإضافة..محددة

بمعلوماتالأمريكيالشعبوتزويدإسرائيللصالحالتبرعات

شريكوهي..الإسرائيلي-العرييالصراعحقيقةعنمزورة

لأنهاالضرائبمنمعفاةوهي،اليهوديالقوميللصندوقأساسي

)08(.دينيةمنظمةباسممسجلة

http://al-maktabeh.com



الإسرانيليةالمرأةهيهذه

ابنة()81(ديان)ياعيلتفصح(المرأة)وجهالشهيركتابهافي..

المجتمعفيالسائدالمزريالواقععن!ديان)موشيهالإرهابي

أسهبتحيث..الانحلالدرجةإلىالتحررنتيجةالإسرائيلي

بهتضطلعالذيالدوروصففيالمذكورةالإسرائيليةالكاتبة

وصلالذيالمربعالأخلاقيالانحدارفيالمختار(الله)شعبنساء

..الإسرائيليونإليه

فيدياندونت..(..أهلهمنشاهد)وشهد:بمقولةوعملا

صورتهاتبدوالتيالإسرائيليةالمرأةحقيقة-حياءودون-كتابها

الأسرةربةبهيئةتظهرحيثجدا،جميلةالعالميالإعلامفي

منالنقيضوعلىمثقفا،متعلمايهودياجيلاتتشئالتيالمحاربة

المفتقدة..المطلومة..الجاهلةالمرأةبصورةالعرييةالمرأةتبدوذلك

..الأمومةلروح

تحب)كانتالتيامهابوصفبداتحيث..بعيداديانتذهبولم

أنهاواعقرفت-تعبيرهاحدعلى-(ابيبتلفيالمشبوهةالاخياء

وأبزوجتهيهتمبدورهيكنلمالذي)الوزير(والدهاتخونكانت

..الحسناءبسكرتيرتهالمشبوهةعلاقتهبسببابنته

)الغانيات:بحياةالإسرائيليةالمراةحياة)ديان(وشبهت..

قائلة:وتمضيإ..الجادالعسكريمظهرهامنبالرغم(والجواري
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..في

االيهودي
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أوفيالمعسكراتفيسواءاسرائيلفيالثابإن..)

فييدورونالكيبوتسىمستعمراتأوفيأبيبتلشوارع

فهذه،بعيدإلىننظرأننخاتجميعأإننا،محدودفلك

ومحاطةعناغريبة(فلسطين)أيفيهانعي!التىالبلاد

الحبالتقطعتوقدبقائناعنيرضونلاالذينبخصومنا

لناوليس..اللادينيوالمستقبلالدينيالما!يوبينبيننا

نأولجب،فيهانحنالتيالساعةبلالحاضرنعث!أنإلا

مناوالواحدة،المحرمةالأشجارجميعمنالملذاتنقتطف

أينماوأنتوحدها!بالتفاحةمطلقأتكتفيلاكإسرائيية

هناالحياةمظاهرمختلففيببصركجلتوأينما،سرت

أذنيه،إلىاللذةفيالغارقالصاخبالمجتمعوجدت

اليوملذةيؤجلأنيرفضشابةوكلشابكلبأنفتشعر

..الغدذلكعليهيأتيألايخثىلأنه،الفدإلى

البرتقالبساتينوفيأبيبتلفيالبحرشاطنوعلى

الجليلوجبالالنقبرمالوعلى،الكيبوتسومستعمرات

والأنثىالذكر..ابخسينتجدالمسيحفيهاعاشالتي

يسوقشابأتجدلاوربما،وحدهافتاةتجدلاربما-يتنعمان

!فتاةمعهوليسحقلأيجوبأومكانأيرتادأوسيارته

فيكماغراميةومشاحناتعميقحبعندنالي!نحن

سمهبل..مرحأنهعلىالحبنفهمنحن،ولندنبارس!

انطلاقفيهجميللذيذولكنه،أردت)ذااستهتارأأوعبثأ

قيد()83(!كلمن

المجتمعواقععنبالحديث)ديان(أسهبت..الكتابذلك

عنفتتحدث..أذنيهحتىوالانحطام!الفسادفيلغارق
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فيويصرها(الحكومةسمع)تحتتدارالتيالفسقمواخير

فيها:أنتقولالتيأبيبوتلالقدس

بيوتفيها،والملاهيالعبثفيها،الحياةملذاتكل..)

الشبابفيها،الماحرةالليلونواديالرائعةالدعارة

فيامر..الشبابضريبةويدفعونأنفسهمعصارةيفنون

المرحأوالعبثهذاان،بالضياعفأشعر،الأحياءهذه

التيأميعنأخنلفأنا..نفسيمعيتفقلاالصناعي

ابيب(تلفياثبوهةالأحياءتحب

الأطفالوهم(المستعمرات)اطفالبأسمتهماإلىوتشير..

الحكومةنفقةعلىخاصةبيوتفييترعرعونالذين)اللقطاء(

القانونأنالتتويهمنبدلاوهنا،عنهموأمهاتهمآبائهمتخليبعد

الولادةمنالتحررحقالإسرائيلياتللأمهاتيبيحالإسرائيلي

الحقهذاولمنح)..الأمومةعنالتخليوحقوالأطفال

جدرانعلىالعريضبالخطكتبتلافتاتتجدالتيللمستعمرات

:تقولمدارسها

كانإن،المستعمراتأقيمتحنانكأجلمنالي!

أمهاتفكلنا،للكلابوأعطيهفاخلعيهقلبعندك

إ!0(إ0للجميعأموالم!تعمرة

لها:مثيللابوقاحة)ديان(تقولكماالإسرائيليةوالفتاة..

يجوزولا،عشرينتعاشروأنأرلعةمعتعث!أن)تستطيع

كاملةاشتراكيةنعيثىنحن..أجلهامناثنانيتثماجرأن

!إ..(.المرأةحتىأحديملكهشيءهنافلير،مطلقة
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11للعراةإسرانيليةمهرجاناق

تسهيلعلىتعملالتيالدولمقدمةفياسرائيلتعد

بالذكروجدير..للتعريومهرجاناتونوادأماكنلفتحالترخيص

هناكيوجدحيثالصهيونيالكيانفيمنتشرةالتعريظاهرةأن

خاصةحفلاتوهناك.للعراةالمخصصةالشواطئمنعدد

..بهمخاصةأماكنفيالعراةيقيمها

الدولمنمعهمالفاسدةالظواهرهذهيجلبوناليهودأنويبدو

وأقيم..بإسرائيلللاستيطانانتقالهمقبلفيهاسكنواالتي

الحدودعلىالواقعةالإسرائيليةالمنتجعاتأحدفيمؤخرا

سميمهرجانالعقبةعنبعيداليسالأردنيةالإسرائيلية

()العاريةالأجسادفيللتأمل)مهرجان

المئاتأيامثلاثةلمدةاستمرالذيالمهرجانهذافيوشارك

المشاركاتإحدىوقالتالإسرائيليينوالمشاركاتالمشاركينمن

:المهرجانهذافي

الرائع،المهرجانهذابمثلأشاركالتيالأولىالمرة)أنها

بسجيعولكنثيابيلنزعمترددةكنتالبدايةفي

باسرخاءوشعرتكامللثكلملابسينزعتصديقاتي

عارلاتكونأنيوصفلاشعورأنه،حرجبايأ!ثعرولم

(1!طبيعيلكلوتتصرف
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عملالمهرجانعلىوالرياضيالثقافيالطابعإضفاءوبغية

نإالمتنوعةبالنشاطاتحافلبرنامجتقديمعلىالمهرجانمنظم

التثقيفيةالدوراتأوالعلاجيةأوالرلاضيةالناحيةمنكان

..المتنوعة

:للمهرجانالمنظم(قمحي)طميروقال

التسهيلاتكللتوفيرسعداءونحنرائعأالإقبال)كان

عملوبمكنهمأحرارأنهمدثعرواأناجلمنللمشاركين

.(عراةوهمشيءكل
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يتعدثونإسرانيليون

وعنصريتهالصهيونيالمجتمعفسادعق

عنمؤخرا-بازدراء-العبرية()هتسوفيهصحيفةتحدثت..

الصهيونيالمجتمعبهيتسمالذيالمريعالأخلاقيالانحدار

بأنها:الحاليةالحقبةووصفتحاليا،العلماني

قيمهم(اليهودفيهايفقدالتيالزمنيةالفتراتأكثر)من

المفدالحزببلسانالناطقة-اليمينيةالصحيفةوأوضحت..

فقط،المالاجلمنوالتدينالقيممنيتحللالجميعأن-الديني

فيالاجتماعيللفسادالصارخةالأمثلةبعضضربتوللإيضاح

وزيادة،أفضلمستقبلفيالأملفقدانمثلالصهيونيالكيان

الطرقاتفيسواءحدعلىوالنساءالرجالبينوالسبابالشتائم

أنهعلىبذلكالكثيرينقياممنوسخرت،العامةوالمواصلات

وأضافت:..فزاح

ن)..بالعفنمليئابل،فاسذااصبحالمجتمعإن..)

ليظهرواجيرانهملدىممائبأيةينتظرونفيالرجال

.(مصائبهمفيشماتتهملهم

بالتعاليموالاهتمامللمعابدالعلمانيينذهاب)عدموانتقدت

!0()83(0الدينية
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فقد(إيفنهار)شولميتالشهيرةالإسرائيليةالكاتبةأما..

الجديدالإسرائيليالقاموسمصطلحاتعلىبشدةتحاملت

الأخيرةالانتفاضةخلالالصهيونيالإعلامفيظهرالذي

التيالحرلببعدالةالعامالرأيلإقناعالفلسطينيينضدوالحرب

)القتلو(الموضعية)التصفيةو(البيتعلى)الحربمثلتخوضها

(:أحرونوت)يديعوتلصحيفة)ايفن(وقالت(..المستهدف

تكونلأنتصلحالمشهدتالقلاوالموضعيةالتصفيةان..)

عنالحديثيدوركدماولكن،خراتلجدجيدأاعلانا

كنت)ذاالااتطهيرأوالتصفيةاستخداميجبلاالثر

...!.بالدمعنصريأ

الإسرائيلية:الكاتبةقالت(البيتعلى)الحربمصطلحوحول

يذهونالناس،الحقيقةمنذرةفيهلي!اتبيرهذاان..)

الحوانيتفييةأظفاك،مدارصهمالىوالأولادأعمالهمالى

هناكانالقوليمكنكيف،وكهرماءالحنفياتفيمياهوهاك

بيتهوالمقصودالبيتانالىمشيرة؟البيتعلىحرلأ

(..القلوبفييستوطنونلمانهمقالمنوهناكالمستوطنين

الفلسطينيالمناضلاستضافتانهاللصحيفة(إيفن)هاروروت

الذيالصفيربيتهفيوزارتهبيتهافيناصر(أبو)محمدالشهيد

وقالت:،المقاومةطريقاختيارهأسبابمنهلتعرفعائلتهمعيؤهـله

والاحتلالالبؤسوهولهاوا!حأكانالجوابإن..)

0()81(0)يهوصناالذيالمسدودوالطريق
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ا؟اأولافىهميربوقكيف

المدارصا(في)العنصربة

الصهيونيالفكرنشرركائزأهممناسرائيلفيالمدارستعد

هاجرالذي(اليهودي)بالشعبعرفماتوحيدعلىعملالذ!

الطبيعيمنكانولذلك..العالممنمختلفةبقاعمنفلسطينإلى

الىأدىممامختلفةوثقافاتعادات-الإسرائيليين-يحملأن

الشرقيينبيناليهوديةمفهومحولوتفاوتاختلافنشوء

بينالوحيدالرابطأنحيثوالمتدينينوالعلمانيينوالغرييين

منأكثرهؤلاءيشكلحيث-الدينيالانتماءهو-الإسرائيليين

..العالمفيجنسية08

المدارسعلىالأملنشوئهامنذالصهيونيةالحركةعولتوقد

الأمةيوحدأنيجبالذيوالأولالأمثلالمكانواعتبرتها

مفهومترسيخعلىالصهيونيةالحركةتعاليموركزت..اليهودية

الله)شعباليهوديالشعبواعتباراليهوديالقوميالوطن

ونجد..لخدمتهسخرتالتيالشعوبكلفوقهوالذيالمختار(

)العسكرة(فيغارقالصهيونيالكيانفيالتعليميالنظامأن

..أذنيهحتىالعدوانيةوالمفاهيم

الدينيةالأفكارزرععلىالصهيونيةالتعليميةالمناهجوتؤكد..

أرضوبينبينهمدينيةرابطةوجودلتبريرالناشئةعقولفي
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أنهـلروجونفيها،لهمدولةبناءفيالحقيعطيهمممافلشطين

التوراةفيجاءلماتحقيقهوفلسطينفييهوديةدولةإقامة

تنميةبهدفاليهوديللشعبفلسطينأرضاختارقدفالرب

علىالتركيززيادةبقصدالتلاميذلدىاليهوديوالحسالوعي

..الدينيةدراستهخلالمنالقديمبتراثهاليهوديالطالبصلة

علىاليهوديةالمدارسفيالتاريخيةالمدرسيةالكتبوتركز

وبنيقريظةببنيالمتمثلالعرييةالجزيرةفياليهوديالوجود

وشربالقرىوواديوحضرموتوالحجازاليمنفيوخيبرقينقاع

الخلافاتعلىأخرىجهةمنالتركيزيتمكما،المنورةالمدينةأو

بينوالخلافاتومعاولةعليبينالإسلاميالتاريخفيالعريية

علىوالعباسيينالأمويينبينوالصراعالمختلفةالدينيةالفرق

بالجهوديسميهلمافصلاالمنهاجيفردكماالخلافةمسألة

وبيناليهودبينالتعاونمثلالإسلاميةالحضارةفياليهودية

الأندلسفيسيماولاوالثقافيةالسياسيةالمجالاتفيالعرب

معالمطمسمحاولةإلىبالإضافةوالأمولينالفاطميةمصروفي

.01القدممنذيهوديةبأنهاوالإيهامفلسطينعروبة

المعارفلنقلوسيلةإسرائيلفيالمدارستكنلمولذلك

ترتكزالذيالأساسشيءكلوقبلأولاهيبلللطلابوالعلوم

(!.)العربالأعداءلمواجهةالمتعاقبةالإسرائيليةالحكومات4علب

تدريسعلىإسرائيلفيالمختلفةالتعليميلأالمناهجعملتوقد

العلياللقيمكمصدر(والمخازيبالفضائح)المليئةالتوراةمادة

المختار(الله)لشعبالقوميوللتاريخ()العبريوالأدبوالأخلاق
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المدارسفيالصغارالأولادهـلقوم..العاليةالأخلاقيةوللقيم

الصلاةواجباتويؤدوناليهودية)الكيبا(قبعةبارتداءالدينية

وتشبههمالعربقتلعلىتحضالتيالعبريةالأناشيدويحفظون

..والحشراتبالأفاعي

نأنجد()العدوانيةالتعليميةالسياسةلهذهحتميةوكنتيجة

عدوانيةحملاتفيينخرطونالإسرائيليينالأطفالمنالعديد

برشقهمتكليفهمخلالمنالفلسطينيينالمواطنينعلىمنظمة

شوارعفيوالمسلمينللعربمعاديةشعاراتوكتابةبالحجارة

عسكريةمخيماتإلىيرسلونأنهمإلىبالإضافة،إسرائيل

الذينالإسرائيليينالجنودمعالرسميةالاحتفالاتفيويشاركون

الترييةوزارةمعبالتتسيقلهموالهداياالحلوىبتقديميقومون

..الاحتلالوجيشى

عسكرياتدريباالطلابيتلقىالثانولةالمرحلةفيأما..

أساسيةكموادالعبريةواللغةوالتلمودالتوراةويتعلمونخاصا

..حصراالإنكليزيةأوالفرنسيةهيثانيةلغةإلىبالإضافة

المحركالصهيونيالكيانفيالدينيةالمدارسوتعتبر..

الحقدبذورطلابهانفولئىفيوتزرعالاستيطانلمشروعالأساسي

،صهيونأرضهيفلسطينأنوتؤكدالعربضدوالكراهية

وتقوم..منهايطردوهمأنوعليهمعنهاغرياءقومهموالعرب

الخامسةسنمنبدءاوالطالباتالطلاببتجنيدالمدارسهذه

الجيشىبرعايةعسكرلةبتمريناتالقيامعلىوتجبرهمعشر،

..الإسرائيلي

وبناءوالدمارالقتلإلىيسعىمتطرفجيلخلقوبغية

015

http://al-maktabeh.com



الشعوبواحتقاروالتسلطالعدوانعلىاليهوديةالشخصية

إسرائيلفيوالتعليمالترييةمناهجاعتمدت)الأغيار(منالأخرى

هي:عناصرعدةعلى

.اليهوديالشتاتجمعفيالعبريةاللغةإحياء-

.بالأرضالارتباطتعزيز-

والعنصرية.العسكريةالروحتتمية-

لشعبمتتاقضتينصورتينالإسرائيليةالمعرفةمصادرتقدم-

العدو.العرييوالآخر:إسرائيل

والعبقريةبالذكاء-اليهوديصورةأي-الأولىالصورةوتتسم

..المضطهد..الشجاعالمتحضر..الإنسانبأنهاليهوديويوصف

متخلفأنهعلى)العدو(العرييصورةتكرسبينما،والمظلوم

..نساءوزير..جبان..بدائي..غبي..وقاتل..لص..وغشاش

العبريةالمدارسوطلابالأطفالكتبعلىسريعةنظرةوبإلقاء

)عنكتابففي..إليهاأشرناالتيالصورهذهمنالكثيرنجد

يلي:ماالطلابيدرسالرابعللصف(الكلماتطريق

وطمأنينةبسلامأرضهملحراثة)اليهود(الطلائعيون)جاء

منطردهموحاولواذلكيعجبهملمالعربجيرانهملكن

وشرقونالحقوليحرقونكانوالأخرىمرةومنأرضهم

بأعضاءالأذئإلحاقوحتىالقطيعمنالمواشيأوالأبقار

بهدوءالعيثرمنيتمكنوالمالطلائعيينلكن..المجمومحة

()العربالجيرانعندنهبشريرةرلاحكافتفقددائما

العربوظلباستمرارنتقوىالحرضينثوكةوكانت

وممنلكانهم()!(البهودبأرواحالم!بحاولون
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لريطالإسرائيليةالسلطاتسميأحدعلىخافيايعدولم..

الجيشمنمتقاعدونضباطاهناك)نبل،بالجيشالمدارس

فيهامةإداريةوظائفتسلموا-بدمويتهمعرفوا-والموساد

ويقوم..الإسرائيليةالمعارفوزارةمنبتمويلإسرائيلمدارس

إلىجرهمبهدفالفلسطينيينالأطفالعلىبالضغطهؤلاء

وخيانةالعمالةعلىوتحريضهمالاستخباريةالأجهزةمعالتعاون

بروفايل()نيوحركةأعدتهتقريرأظهروقد،وشعبهموطنهم

الفلسطينيين:الأطفالمن%63أنمؤخراالإسرائيلية

..(اسرائيللصالحمتعاونينيكونواأنمنهم)طلب

يساريةاسرائيليةحركةهيبروفايل()نيوأنهـلذكر

أعلنتقدوكانت،8991العامفيتأسست،وسياسيةاجتماعية

في)العسكرة!حدةتقليصإلىالسعيهوالرئيسيهدفهاأن

ثقافيةفعالياتالحركةهذهوتقيم..الإسرائيليينوالمجتمعالنظام

داخل)العسكرة(ظاهرةتفلظمدىخلالهامنتكشفمتتوعة

عنوانتحتفنيامعرضامؤخراأقامتوقد،الإسرائيليةالثقافة

)الئقافةتغلغلعلىيركزوهو(اليومبعدالحربيتعلموا)لن

..الإسرائيليةالتعليمومناهجالثقافةداخل!العسكرية

العرييالتعليمعلىالإسرائيليةالترليةوزارةوتسيطر..

ومنفصلخاصقسمفيليوديةبيروقراطيةلإدارةوتخضعه

الحقوقية،(ووتشرايتس)هيومانمنظمةبعثتوقد..بالوزارة

عاممنآبشهرفيشارونإسرائيلحكومةرثيسإلىبرسالة

العربالطلابضدالمنتهجالقوميالتمييزفيهاانتقدت4002

فييتعلماليهوديالطالبأنالمنظمةوأكدت..العربيوالتمليم
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العرييةالابتدائيةالمدارسففيأكثر!مملمينومعاكبرصف

فيطالب16لكلمعلممقابل،طالب7،91لكلواحدمعلميوجد

فيالمتراكمالكبيرالنقصالىالمنظمةونوهت..اليهوديةالناحية

مناكثرإلىيصلوالذيالعريية!المدارسفيالتعليميةالغرف

بشكلالعرييالتعليمصستالتيالتقليصاتوالى!غرفة015(0)

)مشرهـ3:أنرسالتهافيووتض(رايش!)هيومانوأكدت..خاص

(.العربيةالمدارسضدالمنهجيالتمييزيلغيلا5002للعامالميزانية

:أنالىأيضاوأشارت

الأسوا(.هوالنقبفيالعربالطلاب)وضع

:أنكما

بمواؤمقارنةضثيلةالعربيللتعليمالمخصصة)الموارد

()86(.العبريالتعليم

لانغر()87()فيليتسياالإسرائيليةالمحاميةكلماتوتلخص..

الشبابخاطبتعندماالتعليممناهجعلىالغالبةالعرقيةالنظرة

:بالقولاليهودي

وزرعواالحربفنصفيرأكنتانمنذعلموكلقد..)

نألكوأرادوا،العربعلىوالحقدالتعصبمشاعرفيك

أعدوكالذينالعربعلىقوةمنأونيتمابكلتحقد

،الزنادعلىتضغطعندمايداكترتجفلالكي،لمحارلتهم

بعدقررمنهناككانالابتدائيةالمدرسةدخلتوعندما

ترليتكستتركزلذلك،جندياستكونأنكسنةعشرةاثنتي

التفوقمثاعربتنميةذلكوبدأ،الحربتعلمعلىالآنمنذ

لقيم)هانةمنماضيكفيرصيدمنلكمامعفيكالقومي

صف!ا!وسوانا..فقطنحن..الآخرالشعب
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إسرانيليةآراي

الصهيونيةالتربيةفي

فيالصهيونيةالترييةواقعحولفلنر()مائيرالنائبقال

:7591العامفيالكني!ستمناقشاتخلالإسرائيل

ترسيخإلىتسعىإسراثيلفيالصهيونيةالترليةإن..)

والروح-العرب-ومعاداةوالعنصريةالقوميالتعاليمثاعر

الحكومةسياسةكلإن..الآخرينحقوقلانكارالعسكرية

ترليةتجاهسياستهاذلكفيبما،إنسانيةكيرالاسرائيلية

..()ههأولادنا(

الترييةأسلوبسيملانسكي()يزهاالإسرائيليالأديبواعتبر

من:خليطاالصهيونية

فيمقصودتنييرعلىالحمحولبهدفوالأغراء)الضغط

دماغكسيلعملياتالاليسالموجهالتعليمهذالأنالإنسان

الدراسةوتظهر..العقول)كلاقعلىلىاغراء!اركاماكرصة

ضحية،اليهودوأن،والعدوانبالظلميتميزالعرليأنكيف

الأقليةانتصارعلىكثيراتركزالكتبهذهومعظم

واما،فلسطينجوارفيالعرديةالأكثريةعلىالإسرائيلية

يوجدفلا،4891العامفيأراضيهممنالفلسطينبينتشريد

.الأسرائيية(التعليميةالكتبفياثرله
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إسرائيليباحث

المناهج:عنصرلةعنيتحدث

موثقة،تحليليةدراسةفودا()أيليالإسرائيليالباحثأعد

قادتبأنها.يصفهاالتيالإسرائيليةالتعليميةللكتبعميقاتحليلا

بأنهالكتبفيالموصوفالعربيعنمسبقةأفكارتكولنإلى

..معهالتعايشيستحيلولصومتخلفغشاش

فيبارزةمحطاتيعتبرهاقصة12الإسرائيليالباحثهـلورد

ويدعمالتاريخكتبفيإسرائيلاعتمدتهالذيالتريويالتكوين

كيفيةتظهرللكاريكاتيرورسوموصوربنصوصدراستهالباحث

النماذجهذهتظهربحيثالإسرائيليةللسياسةالتاريخإخضاع

..العربإلىالعنصريةالنظرةعمق

الطالبةأنإلىبحئهفيالإسرائيليالباحثيشيرو

7991العامفيرسمتالتيموسكين()98()تاتياناالإسرائيلية

هامشيةأواستممائيةحالةليستمسيءبشكل!محمداالنبي

العنصريللحقنطبيعيإفرازهيبل،الإسرائيليالمجتمعفي

..اسرائيلعليهقامتالذي

بدءمعالأولىالمستوطناتبناءلكيفيلأنماذجالدراسةوتفرد..

تكفا()بتاحمستوطنةمنوتتخذاسرائيلالىالهجرةمرحلة

الإسرائيلية:التعليمكتبتقولحيث..مثالا

بقريهاكانالمستوطنةهذهبناءفيشرعواحيناليهودإن

ولاوجوههمعلىوالذبابصفراءوجوههم،العربيقطنهاقرلة
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وهميمشونعمياناكانواالعربمنوكثير!طردهيحاولون

بطونهم،حفاةفكانواالأطفالأما،البعضبعضهمايدييمسكوق

علىباديةالصحراءحشراتلسعاتوآثارالأمراضمنمنفوخة

...العاريةشبهأجسادهممنعديدةمناطق
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سمتغلاصاقا

ئحونتا
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..للانمصارعليهالأولىالطرلىهيالعدو..معرفهإن-أولا

ونتمعنونبحثنقرأأنعلينا..عدوناحقيقةنعرفوحتى

وزير(إيبان)أباالمتطرفالإرهابيقولفينايصدقلالكيونفهم

فيها:يقولالتيمذكراتهفيالسابقالإسرائيليالحرب

..(يفهمونلاترؤواواذا..يقرؤونلاالعرب)

وتحدياتدوليةظروفانواجه-كعرب-ونحنخصوصا

الحنيفدينناتعاليمعلىالقضاءبهدفالخطورةبالغةومؤامرات

هويتتاولمحومضتلناعهـودفيالآخرينعلىانتصرنابهاالتي

..ا!لتجذرةالثقافية

المجتمععلىوموضوعيةشاملة()بانوراميةفظرةإن-تانيا

..اله!ثىالعدوهذارلفتكشفالصهيوفي

الإسرائيليةللمرأةالحقيقيالواقعدراسةفينتعمقوعندما..

عدوناهلوهو:ألاالإجابةبرسمهامسؤالالأذهانإلىيتبادر

أ؟حقاقوي

الكيانلمنحمحاولاتهناكأنمنالرغمعلى-ثالثا

حقيقةأنالاالمتحضرالديمقراطيىالمجتمعملامحالصهيوني

التيوالتزويرالتدليسمحاولاتكلمن)أبشع(هيالكيانهذا

..المظلمةاليهوديةالاروقةفيصناعتهايتم
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تكشفالبحثفيأوردناهاالتيوالأرقامالحقائقولعل..

الدعايةتتناقلهماحولافتراءاتهوزيفالعدوهذاكذب

أمنولااستقرارولاسلامفلاالموعودالوطنحلمعنالصهيونية

إسرائيلفيمساواةولاحريةولاأمانولا

إليهاتشيرالتيالواضحةالدلالاتمنالعديدهناك-رابعا

وهي،آنفادراستهاتموالتيالإسرائيليةللمراةالحقيقيةالصورة

انهيارهاوانفعلا..بدأقدإسرائيللدولةالعكسيالعدبأنتؤكد

..الهجين..المتشرذمالعنصريمجتمعهاداخلمنسيبدا

وفكروالإرهابيير..الساسةعنجهيةعليهتسيطرالذي..الخاوي

ا!لتطرف.العنصريالحاخامات

اليهوديةالفكرلةالحركاتمنالكثيراليومإسراثيلففي..

تلكأشهرومن)الأشكيناز(..ابتدعهاالتيالمتطرفةالحديثة

(..المحافظة)اليهوديةو(الإصلاحيةاليهودية1الحركات

كما(..)حاخاماتالنساءترسيمتبيحالحركتينهاتينأنوالغريب

تبيحفهي..ذلكمنوأكثربل..والإناثالذكوربينالشذوذتبيح

)!نة(و()حاخامينالجنسينكلاومنالشواذهؤلاءترسيم

الحكومةأنظارتحت-بشذوذهمليفاخروالهؤلاءمولتراتوتعقد

والديمقراطيةالحرلةتدعيالتيالإسرائيلية

ظهروشاذةشاذألف006منأكثراليومإسدرائيلفيويعيش

بالقربعقدالذيالأولمؤتمرهمفيامرأةمليوننصفمنهم

!)8491عامالقدسمدينةمن
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علىالعالميةالصهيونيةإصرارهوذلككلمنالأغربولكن

هؤلاءعلىالدينيةوالهيبةوالوقارالتبجيلمنمسحةإضفاء

)))الإنسانيةوالاعرافالتقاليدكلأنفعنرغماالشواذ

الإسرائيليالمجتمعخواءعنالحديثيعدلم-خامسا

أنفسهمالإسرا!يليينالقادةبينحتىسراوضعفه

لجيشبامتلاكهمقريبلوقتيفتخرونكانواالذينفهؤلاء..

الضعفبهذايعترفونباتوامحرمةدوليةوأسلحةمنظمقوي

الشعوروهووطنإلىالانتماءبعدموالشعوروالتخلخلوالانهيار

وقد..العالمفيشعبأيبخلافالإسرائيليينكليوحدالذي

مؤخرا(يعالون)موشيهالإسرائيليالجيش!أركانرئيساعترف

قائلا:الحقيقةبهذه

صمودقدرةعدمهيالقوميالأمنفيالضعيفة)الحلقة

للقتالمستعدكيرمجتمعهوالذيالاسرائيليالمجتمع

)09((افهأهدأجلمنوالاستبسال

ولاتائر-قدبرمتهالإسرائيليالمجتمعانشكلا-سادسا

وصمودهاالباسلةالانتفاضةاستمرارجراءبالفاتألرا-يزال

فيهالبسلاحقيقةوهي،الإسرائيليةالعسكريةالآلةأمام

لمالآثارلالكأن)ذ..نفسهاالإسرائيليةالصحافةوباعتراف

هناكانبلفقط،السياسيةأوالاقتصاديةالناحيةعلىتقتصر

المجتمعبنيةعلىالانتفاضةسببتهاعديدةسلبيةانعكاسات

فياندلاعهامنذالأقصىانتفاضةأدتفقد..الهشالإسرائيلي
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وهذاواستتزافه،الإسرائيليالمجممعزعزعةإلى0003أيلول28

العملياتمنالدائموالهلعبالقلقعامبشعوريتمثلالاستنزاف

الأمنفقدانبسبالإسرائيليينأوسام!فيالاستشهادية

العامللرأياستطلاعفيجاءوقد،النفسيوالاستقرار

(أحرونوت)يديعوتصحيفةنتائجهنشرتالذيالإسرائيلي

يعانوناسرائيليينثلاثةبينمنواحدبان18/3/2002بتاريخ

المخدراتتعاطينسبةفيارتفاعطرأكما،نفسيةاضطراباتمن

المجندينأوساطفيوتحديداالإسرائيليالمجتمعأوساطفي

القتلمثلالجنائيةالجرائمارتكابفيزيادةوهناكوالمجندات

.والإجهاضوالسلبوالسرقةوالاغتصاب

)يديعوتصحيفةفي(بارنيع)ناحومكتبالظاهرةتلكوحول

:9/2/2002بتاريخ(احرونوت

وكمااليأسمظاهرالإسرائيليالمجتمعفيتتريخ..)

وأمايزدادالهستيريافسوبف!نصعبةفتراتفييحدث

بعضهمضدأحكاما!دارفيمنهمكونفهمالسياسيون

اليسارعلىالدماءسفكمسألةبعلقفاليمينالبعض

(..اليمينيتهمواليسار

فيالمتطرفةالإسرائيليةالسياسةعلىبائور()يهوداوعلق

قائلا:01/2/2002بتاريخهآرتسصحيفة

الدمارتلحقالمتطرفةالإصرائييةالأيديولوجيةان..)

يكمنالعارلاناليهوديبالثعبوالاقتصاديالأخلاقي

162

http://al-maktabeh.com



السياحةوزيرآلونبينياثالالحكومةفيوزراءبقاءفي

الطبيعيومكانهما..الداخليالأمنوزيرلانداووعوزي

لاهايمحكمةفيميلوسوفيشجانبالىهو

(..وليةالد

)روتيالد.أجرتهالذيالإسرائيليالعامللرأياستطلاعوفي

بتاريخ(أحرونوت)يديعوتصحيفةنتائجهنشرت(جروس

منيعانونإسرائيليينثلاثةبينمنواحدأنتبين18/3/3002

فيالمخدراتتعاطينسبةفيارتفاعطرأكما!نفسيةاضطرابات

المجندينأوساطفيوتحديداالإسرائيليالمجتمعأوساط

..والمجندات

الجرائمارتكابفيزيادةهناكأنإلىالصحيفةوأشارت

..والإجهاضوالسلبوالسرقةوالاغتصابالقتلمثلالجنائية

حيث،الخارجإلىإسرائيلمنمعاكسلأهجرةحدوثإلىأدىمما

منحالةإلى-شارونالإرهابيعهد-فيإسرائيلوصلت

الصحافةفيالإسرائيليونالمحللونيؤكدكماوالإحباص!اليأس

..لإسرائيليةا

نسبةعلىكبيرارتفاعطرأبأنهالمذكورالاستطلاعوأشار

عددهـلصل،العامةللصحةالخدماتمراكزإلىالمتوجهين

هـلقومشتى،مواضعفيحالةألف25إلىاليوميالمتوجهين

جراءبهاأصيبواعوارضعنبالاستفسارالمستوطنينمنالكثير

القلقمشاعروتوضح،والكآبةالنفسيوالضغطالأمنيالتوتر
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ظلفييعيشونأنهمحقيقةالإسرائيليينتصيبالتيوالرهبة

دولةوجوديهددحقيقيخطروجودمنالخوفمشاعر

..إسرائيل

معهدأجراهالإسرائيليالعامللرأياستطلاعأكدوقد

دولةلقياموالخمسينالرابعةالذكرىعشية(ووتش)ماركت

بتاريخ)معاريف(صحيفةفينتائجهونشرتإسرائيل

خطربوجوديعتقدونالإسرائيليينمن61%بأن16/4/2003

المستقرغيرالأمنيالوضعأنحيث..اسرائيلدولةيهددحقيقي

واعتبر!اسرائيلمنالمعاكسةالهجرةازديادإلىأدىإسرائيلفي

صحيفةفيجاءكما-إسرائيلفيللإحصاءالمركزيالمكتب

:كان1002العامأن-6/3/2002بتاريخ(أحرونوت)يديعوت

طرأفقد،إسراثيلالىالهجرةتاريخفيالأسود)العام

1002عامفي)سرائيلالىالهجرةمستوىفيانخفاض

ألف075فهناكالمعاكسةللهجرةبالنسبةأما28%اربمقد

وهمزمنيةلحظةكلإسرائيلخارجيتواجدوناسرائيلي

(الاقتراعحقأصحابمنا%.نسبةلكلون

وتكبدالاستشهاديةالعملياتنسبةازدادت1002عامففي..

الإسرائيليونبأولذلك،فادحةخسائربسببهاالإسرائيليون

كبيرةباعداديزحفونوالهاريون..اسرائيلخارحإلىمعاكسةبهجرة

..غوريونمطاربننحو

دولةإلىاسؤئيلتحويلواليميناليسارمحاولةإن-سابعا
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علىعاماخمسينمروراكثرمنبعدبالفشلباءتمستقرة

تأسيسها

جوهربسببفقطتنحصرلاالذريعالفشلذلكوأسباب..

العريي-الصراعوهيالإسرائيليينتواجهالتيالمشكلة

الإسرائيليالصراعبسببشيءكلوقبلأيضاوانما..الصهيوني

جنسية08منأكثرإلىينتمونأناسفيهيشتركوالذيالداخلي

ومفاهيمهوثقافتهولغتهوتقاليدهعاداتهمنهملكلمختلفة

منالكثيرفيهتختلطهجينامجتمعابينهمفيماولؤلفونالخاصة

أبعادهفيمختلفأبشرياتركيبأخلقتالتيالتتاقضات

)متنافرةتشكيليةألوانبلوحةيكونماأشبهالاجتماعية

العربمعحقيقيسلامإلىالصهاينةيسعىلا-ثامنا

علىوالأردنمصرمعالإسرائيليةالتطبيععلاقاتفشلبدليل

علىعاما25مرورذكرىفيالصهاينةحاولوقد،الأصعدةكافة

حفلايقيمواأن(الصهيونية-)المصريةالسلاممعاهدةتوقيع

ريفلين()رئوفينوأرسل(،)الكنيستالصهيونيالبرلمانفيكبيرا

مجلسرئيسسرور()فتحيد.إلىرسالة-الكنيسترئيس-

خصوصا،المناسبةبهذهمعاللاحتفاليدعوه-المصريالشعب

منذالكنيستبزلارةمصريةرسميةشخصيةأيتقملمأنه

الساداتأنورالسابقالمصريالرئيسبهاقامالتيالزلارة

ومؤكداالحضور،رافضاسرورعليهفردام!779عامللكنيست

الفلسطينيةالدولةقيامبعدفقصالدعوةتلبية)سيسرهأنه

165



المحتلةالعربيةافىراضيكلمنالصهيونيالكيانوانسحاب

العريية(.والدولالصهيوتيالكيانبينالشاملالسلاموتحقيق

اعتبرهحيث!جديدةأزمةفيالمصريالردهذاتسببوقد..

المصريالرفضإزاءالأسفعنوأعريوا)إهانة(،الصهاينة

البرلمانرئيسوزاداالبلدينبينطبيعيةعلاقاتلإقامةالمتكرر

علىوالفلسطينيينسوريا)يشجعمصررد)ن:فقالالصهيوني

()الإرهابمواصلة

اختراقالقاهرةفيالسبد!الإسرائيليينالسفراءيستطعولم

رغمالإسرائيليونيشتهيكمامعهمالعلاقاتوتطبيعالمصريين

المصرلة،-الإسرائيليةالسلاممعاهدةعلىقرنربعمرور

بأنهمالقاهرةفيوزوجاتهمالإسرائيليونالدبلوماسيونويعترف

ذإلهم،الشعبيةالمقاطعةبسببهناكتامةعزلةمنيعانون

فياليهمالتحدثويرفضونبهمالاختلاطالمصريينيتجنب

السفيرزوجةمزائيلي()ميشالواعترفت،العامةالحفلات

يديعوتلصحيفةمزائيلي()تسفيمصرفيلإسرائيلالخامس

قبولفيمصرلةمدرسلأأيإقناعفي)فشلت:أنهاأحرونوت

(..العربيةاللغةتعليمها

العدوأنهاعلىإسرائيلإلىينظرزاللاالمصريفالمواطن

اليائسةالإسرائيليةالمحاولاتبعدخصوصا،للعربالأول

خلالمنوافسادهبهالضرروالحاقالمصريالشارعلاختراق

)الإيدز(فيروسيحملناللواتياليهودياتوالعاهراتالباغيات
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ونقلالمصريينبالشبانللإيقاعكسائحاتإسرائيلوترسلهن

العديدالتسعيناتفيالمصريةالصحفنشرتوقد!إليهمالمرض

السائحاتمنوحذرتالموضوعهذاحولالحوادثمن

..الإسرائيليات

الوضعفليس-الأردنيةالإسرائيليةالعلاقاتبخصوصأما

الأردنيالمجتمعتخرلبتحاولالصهيونيةفالأصابعحالا،بأفضل

الإسرائيليالنووي)ديمونا(مفاعلأضرارأنحيثأخر،بشكل

وبنسبايأردنيينأوساطفيسرطانيةأمراضبشكلظهرتقد

تهبالتيالأردنغورمنطقةفيالقاطنينبينخصوصامرتفعة

قبلمناعتمدمتعمدبشكلتجاههممصوبهضارةرياحعليها

إسرائيل)فيوالحكومةوالعلماءالخبراء
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!؟الاسلالميخشونلاذا

القرأنا(فى)اليهؤ

جهداتالولا..المحتلالهجينالكيانهذافياليهوديةالمرأةان

صهيونيةخططوفقوالمسلمينوالإسلامالعربمحاربةفي

وذلكوالفضيلةوالشرفوالآدابالأخلاقمعكلياتتتافى

وجدواأينماشوكتهموكسرواغرائهمالمسلمينعزائملإضعاف

مصدرالإسلامبأنتمامامقتتعوناليهودأناذ،العالمهذافي

إفراغالسنينمئاتمنذيحاولونفهملذلك،للمسلمينقوة

للقيامالمرأةعلىجهودهممركزينالإنسانيمضمونهمنالإسلام

بقوله:الدورذلكعناليهودالمفكريناحدولمبر،المهمةبهذه

ممااكرالحمديةالأمةتحطيمفيتفعلانوكانيةكأس..)

..والث!هوات(المادةحبفيفأغرقوها،مدفعالفيفعله

في-ضخمةإعلاميةألةمنيمتلكونبما-اليهودوركز..

أيديهمبينتوفربماالإسلاميةالأفكارغزوعلىتلكالدنيئةحربهم

مخططاتهمأماميقفلاكيوانحطاطوخديعةمكروسائلمن

كقطيعطيعينكلهمالبشرليكونبلعاقلأومسلمأوعربيالشريرة

اليهوديةالمراةوكانتيساقأنلهارادواحيثالىيسوقونهالماشية

..الخبيثالمخططذلكئتفيذفيأساسيةأداة
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الفاسدةأخلاقهمفضحالذي-الإسلامأنأدركوافاليهود

الأوهاممنالإنسانيةسيحرر-الخبيثةومؤامراتهموخططهم

خشيةوالماديةالنفسيةوالعقدوالغرائزوالأهواءالشهواتوسلطة

العالمأنحاءفيالمسلمينبينتجمعالتيالفكريةالوحدةتلكمن

المكائدخلالمنبمحاريتهبدؤوالذلك..وأعاجموغريأعرلا

وجدوا؟!اينمابهموالتتكيلالمسلمينلقتلوالمؤامراتوالدسائس

)؟القرآنفياليهودصورةبدتفكيف

يوسفسورةففي،والمكيدةبالحسداليهودالكرلمالقرآنيصف

وحسدوهعليهيوسفأخوةحقدكيفعنهموجلعزاللهيخبرنا

مكيدةلهفدبروا،عليهموتفضيلهيعقوبأبيهإيثاربسبب

أكله:الذئبأنوزعمواالجبفيألقوهعندماوذلك،منهللتخلص

ؤالشئفسنكؤكبأغ!ثترآخذرآئثإئييأببلأيييمائوسئ!قاذ)إد

غقىرؤياكتفضمنلآتنتيقاذ!متاحدينلىرآثتفنمؤانقضر

ئيين!غذؤيلإئستال!الشئيطانإنكئدآلكقييهيذوأإخؤيك

فعندما..والظلموالخيانةبالغدرأخرىآياتفيويصفهم..

وجنودهفرعونمناللهوأنجاهممصرمنموسىأخرجهم

إلهاذهبمنعجلااتخذواالماءوتجمدالبحرانفلاقبمعجزة

..وعبدوه

:الأعرافسورةفيتعالىقال

اضتامغقىتغكفونقزمغقىقأتؤأائتخرإشرآئيليتيي)ؤتجاؤرتا

قؤمإئكئمقالآيقةلفئمكضاإتهآئتأاخغليئوستىقائوأئفئم
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يغضفون!كائوأتاؤتاطليخييمافثمتائتترقؤلآءإن!تخقئون

ائغاليين!غقىقضقكثمؤفؤإتهآآئييكئمالف!آغيرقال

آلئمخؤارئهتجستدأجمخلأخيتهئمينتفد؟ينئوستئقؤم)ؤائخذ

طاليين!ؤكائوأائخذوةصتييلآيفلإيهخؤلآئكفمفغلآ؟نةيروا

:المائدةسورةوفي..

ئئفئم..!قييلأإلأقثفئمخأئتيماغقىتطيئتراذ)..ؤلآ

قاللقسوتها،بالحجارةاليهودقلوبالكرلمالقرآنوشبه..

:البقرةسورةفيتعالى

ؤإنق!ئؤةآشتذآؤكاثجخارةقهىدلكتغدثنففوئكئمق!ث)ثتم

يثةقيخزبخيشثفقتقاجمثقاوإنالأئقاريئةيتقخرتضاائجخارةين

تغضفون!غضايغايخلالفةؤتاالقيماخشئيةينيهيطتمايئقاؤإناثقأء

لا،ذمةولالهمعهدلافاسقونقومالقرآنفيواليهود..

علىالحقوينصرونالشهواتيتبعون.فعلوهمنكرعنيتتاهون

:المائدةسورةفياللهلعنهملذلك..الباطل

ائنؤجمي!تىداؤوديستالطغقىإشرائيلتييينكقروأائذين!رلين

ئنكرغنتتتاقزنلآكائوأ!يغتذونؤكائرأكضؤايضادلكقريتم

تفغفون!كائوأقاليئنفغئوة

نأأنفسهثملهئمقدثمالبشنكفرواالذينيتولونمنهئمكثيرأ)ترى

بلدتةيؤمنونكانواولو!خالدونهئمالعذالبوفيعليهغاللةسخط

http://al-maktabeh.com



!فاسقونمنهغكثيرأولكنأولياةاتخذوهئمماإلييماأنزلوماوالبي

عنهم:وجلعزاللهقالالبقرةسورةوفي

نأبهالقةآقرقأؤيفطغونييثاقيماتغدينالفيماغفذتنفضرن)اتذين

ائخاسيرون!فئم(ولئكالأرضيىيخيؤئفيذونئوضل

ففي..الأنبياءقتلةبأنهممرةمنأكثرعنهمتعالىاللهوأخبرنا

:يقولعمرانآلسورة

!تستتكئث(غييآخؤتخنقصرالقةإنقائؤأالذينقزذالفةشيغ)لقذ

دلك!اثخريتيكذالتذوفوأؤتفوذخقبغثرايأنيياغؤقئقفئمقائوأ

ئئغييد!يطلأبملئنالفةؤآنأئديكئمقذتثبقا

:يقولالنساءسورةوفي

خقيغئرالأئييأغؤقئيهئمالفيماتلإلاتؤكفرهمئيثاقفئمتفصهئم)قيتا

قييلآ!إلأئزيئونقلآيكفرهئمغقئقاالفةطغتلغففففوئتاؤقؤلهخ

:البقرةسورةوفي

دلكالفبماتنيغضبؤتأكواؤائتسئكتةالذلةغقئهغ.ؤضرتت).

بقادلكالخقبغئرالئبئينؤيقئفونالفيمايأياتيكفرونكائوأيأئفثم

ص!!يعتذونؤكائوأغصتوأ

فيوبالجبنالدنياالحياةعلىبالحرصاليهوداللهووصف

:البقرةسورةففيالمعارك

(خذفثميؤذأضنركوأائذ-فئؤينخياةغقىالئاس(خرمن)ؤتتجظلفنم
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تصييرؤالفةئغضرآنائغذابينبمرخزجههؤؤتاصتتةآف!ئغفرتؤ

تغضلون!يقا

وإنحتىبينهمقائمةوهيوالبغضاءالعداوةصفاتهمومن..

سورةفيتعالىقال..شتىقلوبهملكنمشتركةمصالحجمعتهم

:المائدة

تارأآؤقذوأكقضأانميات!يؤيمإتىؤائتغضأغاثغذاؤةتثتفئم.ؤآئقثتا).

ئجثلآؤالقةقستادأالأرفيفيؤي!ئغزنالفةأطقأقاثفخرلب

انمفسيلإين!

وفضحقرناعشرأربعةقبلاليهودالكرلمالقرآنلعنلقد..

منعليهتتطويمابسببمنهاوحذرالفاسدةاليهوديةالنفسية

تلك..وتجنيوكذبوظلموانحلالوغدرومكيدةوانحطاطقذارة

وثائقهمفيأنفسهماليهودبهااعترفالتيالفاسدةالأخلاق

مباحةكوسيلةبهايفتخرونأنهمإذ..والعلنيةالسريةومؤتمراتهم

..وغاياتهمأهدافهمإلىللوصول

:صهيونحكماءبروتوكولاتمنالأولالبرتوكولفيجاءوقد

المقيدوالحاكمشيء،فيالأخلاقمعتتفقلاالسياسةان)

علىالقدمغيرراسخلذلكوهوباع،بسياسيليسبالاخلاق

..عرشه

فإنالمكروالرلاء،الىالالتجاءمنالحكملطالببدلا..

فيرذائلتصيروالانانةالإخلاصمنالعظيمةالإنسانيةالشمانل

..(السياسة
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ينصخ)دزرائيلي(اليهوديبريطانياوزراءرئيسوكان..

قائلا:عشرالتاسعالغرنأواخروالكذببالغدرالبريطانيين

طريقهيكانتإذاوالوقيعةوالكذببالغدربأسلاا

النجاخ(

الوسائلبشتىالإسلاميحاربوناليهودأنتجدولذلك

حقدعنالسريةومخططاتهموثائقهمتعبروقدمنه،لخشيتهم

فيجاءومماوالمسلمينالإسلامتجاهمفرطةوعدائيةدفين

التالية:العبارةالماسونيةالوثائقتلكمنواحدة

،غيرهدونشعبعلىالماسونيةتقتصرألايجب..)

الذيالأزليعدوناسحقيجبالعالميةالماسونيةوتحمق

()؟9(رجالهإزالةمعالإسلاآهو

العدائيةالنظرةهذهعن()29(غوريون)بنالإرهابيعبركما..

:الشهيرةبمقولتهعاماخمسينقبلالإسلاممنالمتخوفة

ولا،الديمقراطياتولاالثورساتنخشىلا)نحن

الاسلامنخشىنحن..المنطقةهذهفيالاشتراكيات

منيتململبدأثم،نومهطالالذيالعملاقهذا،فقط

(..جديد

الفلسطينيةالسلطةاسرائيلتطالبأنغريباليسولذلك

فيهاتجدالتيوالمدرسيةالتعليميةالمناهجفيتفيير)جراء

وقد..وغيرهاوتاريخيةدينيةنصوصمنلهامماديةمشاعر

القرآنيةالآياتشطبالإسلاميالعالممنبإلحاحاسرائيلطلبت

الأزهراكتشفو..الكريمالقرآنمناليهودأخلاقتفضحالتي
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إسرائيلصدرتهاالكريمالقرآنمنمشوهةنسخوجودالشريف

الآياتكلحذفبعدوذلكالمسلمةالأفرلقيةالدولبعضإلى

عنوتتحدثوالخبيثةالماكرةاليهوديةالنفسيةتفضحالتي

اليهوديالدينتعليمأنمعالمختار..اللهلشعبالفاسدةالأخلاق

الشعبتاريخجانبإلى(قسري)بشكلالعربللطلابيدرس

تاريخإلىبالإضافةموسعةبصورةوالحديثالقديماليهودي

أنحينفيفلسطينإلىاليهوديةوالهجرةالصهيونيةالحركة

ولواليهوديةالمدارسفيتعرضلاالإسلاميةالديانة

9(..اختياريا)كا

بوشجورجالأمريكيالرئيسادارةبأنالتتويهمنبدلاوهنا

4003لعامكميزانيةدولارمليون145مبلغتخصيصقررت

تعميمنحووالاتجاهالعريي)49(الوطنفيالعلمانيالتعليملتشجيع

منلهماكلوحذفالإنسانوحقوقوالشمامحالسلامثقافة

والأدبيلأالدينيةالنصوصفيوأصالتهمالعرببتراثعلاقة

والتسامحالسلامثقافةتعميمإلىصراحةتدعوهي،ووالتاريخية

001العولمةبحجةالإنسانوحقوق

الإرهابتهمةإلصاقيحاولالصهيونيالإعلاميزالولا

العالماقتصادعلىليسيطرواالوسائلبشتىوالمسلمينبالعرب

العراقفيالنفطمنابععلىالسيطرةوبغيةاليومالحالهوكما

الدمارأسلحةعنبالتفتيشوحلفاؤهاالمتحدةالولاياتتذرعت

هذاوبين..اللحظةهذهحتىمنهاشيئاتجدلمالتيالشامل

المخططاتفيخطيرادوراالإسرائيليةللمرأةكانوذاك
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المالعلىالسيطرةفيمرادهمإلىاليهودليصلالصهيونية

وسعهنفيماكلويذلن..العالمأنحاءفيالحساسةوالمراكز

)سرائيلبنيحاخاماتيعتبرهاالتيالدنيئةالغايةهذهلتحقيق

..مقدسةمهمة
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الخاتمة

كلماتها:بعضتقولشهيرةبأغنيةالإسرائيليونيتغنى..

ضدناكلهالعالمإن..)

(..كلهالعالمتجاهالحقدممارسةفيجب

الصراعمسألةفيإدراكهايجبالتيالأولىالحقيقةولعل..

مسلكالتاريخفجرمنذسلكواقداليهودأنهيالصهاينةمع

..العالمدولمعظمفيالحساسةالمراكزإلىللوصولالرذيلة

هيرودسأمهازوجلإغراءعاريةاليهوديةسالوميترقصألم

الرومانيةالإمبراطوريةباسمفلسطينحاكمالسمقلانيالآدومي

الأسيرالمعمدانيوحناوراسزكرياالنبيقتلالثمنيكن؟"لم

ذهب؟)منطبقعلىلهاوتقديمهلديه

النفوذأصحابإلىيتقريونكانوا-اليهودأي-إنهم

تاريخيةحقيقةتلك..والنساءوالخديعلأوالكذببالمالوالسلطة

الفسادفيهينتشرالذيالمجتمعولكن..كالشمسناصعة

طالينتصرلنالهشيمفيالنارانتشاروالجريمةوالانحلال

أمرإنه،الوجودمنحتماستزولفإسرائيلقصر..أمالزمان

وجلعزاللهأخبرناكما..الأرضفيللمسلمينربانيووعدإلهي

قالالإسراءسورةففي..قرناعشرأربعةقبلالعزيزكتابهفي
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اليهودية:الدولةبنهايةمبشراتعالى

ترتثنالأرفييخيتئفسيذنائيهتالبيخيإيثرائيلتيىإتى)ؤقفتثتأ

تتآجمتادآغقئكئمتغثتاأولافتاؤغذخأءقإدا!كيرآغفؤأؤقتغفن

ثتم!ئفغو!ؤغدأؤكانالذيايىيخلآلقخاسئوأشتديدتاصبىأؤلى

أكثرؤتجغفتاكئمؤتنينبأئؤالؤأثذدتاكمغقئهئمائكرةلكغرددتا

تجآءقإداقققاآستاتنموإنلأئفيكئمأخستثتغأخ!ثتغإن!تميرآ

آؤذدخفوةكشاائت!ئجذؤييذخفوأؤخوقكئميي!وغوأالآيخرةؤغذ

غدئئمؤإنترخقكئمأنرئكئمغ!تى!تئييرأغقزأتاؤيئتئروأقرة

خصيرأ!يفكايرينتجقئتمؤتجغفتاغدنا

الحشر:سورةفياليهودمصيرعنمبشراتعالىوقال

يفقفونلأقؤثمبأنفئمدلكالقيمائنضذوليهئميخيرفتةآشذالأنئئم

تاسئفئمخذليؤرآءينأؤئخضتةفرىيخيإلأتجييعآئقايفوتكئم!لآ

لآقؤمبأنفئمدلكثتئىؤففوئفئمتجييعأتخصتئفغشتدياتئتفئم

يغمفون!

عليهاللهصلىمحمدالأعظمالنبيقالالنهايةتلكوعن..

عليه:متفقحديثفيوسلم

يختبئوحتىاليهود،المسلمونيقاتلحتىالساعةتقوم)

مسلمياالحجروالشجرالحجروالشجرفيقولوراءمناليهودي

شجراليهود(منفإنهالغرقد،الا،فاقتلهتعالخلفييهوديهذا
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الثانية-السنة6!0)5العدد-(الإماراتية)البيانصحيفةالمصدر:84-

.27/5/2002الموافقاهـ،433الأولربيع15الاشين

31/8/40.03التاريخ/.س!"7كلأاه5.4"34؟هالمصدر:85-

..لسابقاالمصدر86-

3/3002لم5الإماراتيةالبيانصحبفةالمصدر:87-

31/8/4002التاريخ/.*"د!لا+هء.4"ة330المصدر:88-

الطلابيميزالذيالتطرفعلىفريدامثالاليستالمذكورةالطالبة-98

بتصرفاتيقومونالذياليهودالطلبةعشراتهناكبللإسرائيليينا

عنأنباءمؤخراالإعلاموسائلتتاقلتوقدالآخرتجاهعدائية

المدارسوطلابالمسيحيينالدينرجالبينبينحدثتاشتباكات

علىاليهودالطلابأحدبصقانبعدالقدسداخلاليهودية

هؤلاءويحتجالأرمنالمسيحيونيحملهكانالذيالمقدسالصليب

الإسرائيلية.الشرطةقبلمنالأمرمعالجةجديةعدمعلى

.4/101/4002-المنارتلفزلون09-

435.صالتاريخعبريهوديةمكائدالمصدر:19-

بتصريحاتالإدلاءعلىالمتعاقبةالإسراثيليةالحكوماتدرجت29-

أطلقهاقدكانالشهيرةالجملةوتلك..والإسلامالعربتجاهمعادية

..5291عامغورلبىنبنالإرهابي

للطلابوضعتالإسرائيليةوالثقافةالمعارفوزارةانإلىيشار39-

الشرعيةالتكاليفعلىيركزمنهاجاإسرائيلفيالمسلمينللعرب

الإسلاميالتسامحمسألةإلىالتطرقدونفقطوالعبادات

محمدالنبيبهانادىالتيالأخلاقومكارمالإسلاميةوالحضارة
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-49
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الجهاديمضمونهمنالدينلإفراغوذلكوسلمعليهاللهصلى

بتراثهبالاعتزازشعوراالعربيالطالبيمنحالذيالشاملوالإنساني

تمارسهالذيالعنصريالتمييزمننوعوهو..وئقافتهوانتمائه

..فلسطينفيالعربضدالإسرائيليةالسلطات

بتاريخ-الأوسطالشرقصحيفةفيالخبرهذاورد

مسؤولةرومانسكيإيليناقامت34/9/3002وبتاهـلخ911/3002/

بزيارةأوسطيةالشرق-الأمريكيةالشراكةمبادرةببرنامجيسمىما

الا:قالتهومماالشأنبهذاواضحةبتصرلحاتوأدلتالخليجلدول

نأنحاولونحنوالتحريضللكراهيةفصاعداالآنمنفسحةتوجد

..تغييرهيجبالاتجاههذافييسيرلادراسيمنهاجوأيمعانعيش

(.الدينيةالنصوصمنلسلبيةالموادكلإزالةنودنعم،لكمواؤكد
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جعلمراوالمصادرا

الكتب:أولا-

الكريمالقرأنا-

النبويةالسنةكتب2-

التوسعسياسةوالفلسطينيونالكبرىإسرائيل3-

بيروت-الفلسطينيةالدراساتمؤسسة-المصالحةالديننورتأليف-

1002/اط-

اسرائيلفياليهوديةاكأصولية4-

الدراساتمؤسسة-زينةحسينترجمة-لوستكإيانالمؤلف-

بيروت/1991/اط/الفلسطينية

الاشاطيرمنجمعاممقدسكتابالتوراة5-

-ا499/اط-إسحقميخائيلحسان.دترجمة-كسيلليوتاالمؤلف-

المتحدةالولاياتفياليهوديالنفوذ-الصحوة6-

.دترجمة-الأسبقالأمريكيالكونفرسعضوديوكديفيدتأليف-

2/002طا-دمشق-الفكردارمطبعة-الشهابييحيإبراهيم

التاردخفيواليهودالعرب7-

-العراق-والفنونالثقافةوزارة/منشوراتالخليليجعفر:تلخيص-

/29791ط

العسكردةومؤسستهالإسرائيليالمجتمح8-

السمكريةالدراساتسعيد/مركزماجدترجملأ-المؤلفينمنمجموعة-

185



..دمشق-8591-

السماهـدةالكتبفيالمرأة9-

7991اط-والنشرللدراساتكنعاندار-البرغوفيجبارة-المؤلف

الحاخاماتوقبضةالتوراةفضائحبيناليهوديةالمرأة-ا.

/3/2002ط/والتوزيعللنشرالأوائل-حسنعليديبالمؤلف-

دمشق

العالمفيالإسراليليةالإرهابأفعىالموسادا-ا

منتجب.مترجمة-لاندوإيلي-دان-يوريإيزنبرغدنستأليف-

4002اط-الدينعلاءدار-منشوراتاللهالعبدرفيقة.وديونس

التلمودوتعاليمصهيونحكماءبروتوكولاتا-2

طرابلس-/0002/اط/الفنوندار-الناصرعبدشوقيالمؤلف-

لبنان

العامإسرانيلدليلا-3

3ط/بيروت-الفلسطينيةالدراساتمؤسسة-المؤلفينمنمجموعة-

/7991/

ممنوعلأذكرلات-41

والتوزيعللنشركنعاندار-دبجإسماعيلترجمة-شوحاطإيلهتاليف-

4002/ا/طدمشق-

عبرالتارلخيهوديةمكايد-ا5

اعداءسلسلة-القلمدار-الميدانيحبنكةحسنالرحمنعبدالمؤلف-

دمشق./72003ط/الإسلام
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لصحف:والدورياتا-ثانيا

77/87العدد-(العربفارس)مجلة-ا

)506العدد-(الإماراتية)البيانصحيفة2-

37/5/3003هـالموافقا433الأول

احبهتالحروفية

.سلحلا؟!ةلأأع.شاهول-ا

س.*)ول3!"-فى4،.ه!ع-2

ريخ:بتال!ح!ح!.!ولأكلة07ح3115-

بتارلخ:زء!.(ع.عول،أ!محه4

ريخبتاس!حلا.،كاال!،"4،.س!هول-5

بتاربخ:أءول.كاذء."يأكللأاعلاحلاط.ل!حلاللا6-

ريخبتاللحلح!.3307لا،*.حهول-7

.كا/8/4002/بتاريخ-فلسطينمجلة8-

..28/30/4:الأحد/الإسلاميةالشبكة9-

4..سبتمبر35العرليالوطنمجتمع.ا-

.14/0/1/4للإعلامالفلسطينيالمركزا-ا

9/6/3002/لاينأوناسلاما-2

2002-83ص/

ربيع15الاتتين-الثانيةالسنة(

4/5/4002

5/01/4002

4/01/4002

حزلران/4003

31/8/4002

2م
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الفهرصا

السماهـلة.........................الأديانفيالمرأة-

.............................................التوراةفيالمرأة-

...............-.........اليهوديالتشريغفي-المرأة

صهيونحكماءبروتوكولاتفيالمرأة-

..............الإسرائيليالجيشفي-المرأة

00032

00035

00093

سام.....0094سائلتجرععلىفلسطينيةتجبرإسرائيليةمجندة-

الوسيللأ(00000000000000000000000000000000053تبرر)الغايةالموسادفيالمرأة-

...............................ولهالعراقية21الميغطائرةاختطافحادثة-

..0000000000000000000000000061الجاسوسيةميدانفيالموسادفتياتأشهر-

....-..................................-.....000066(الثمينالموساد)صيدسليمهبة-

بيرادإ................................-..000000000000000096موشيه)آنيالمفتيأمينة-

188

http://al-maktabeh.com



0000000077..الساداتأنقذهاالتيالجاسوسة..موسىانشراح-

والبغاءالجريمةمجتمع)سرائيل-

0000000000085.........--...00000.........-..............(إسرائيلفيالمرأة)مشاكل

0000000098-................................................الرجالبأدواريقمنالنساء-

000000000000000000000000059المافيا.0000000000000000000000000000000000000قبضةفيالنساء-

.......-......................--079)بالأرقام(..........-....إسرائيلفيالبفاء-

0000000000020000000000000000000000000001الإسرائيليينتقلقظاهرةالإجهاض-

.0000000000000000000000000000000000000000000000000401عرقيةمشكلةالمختلطالزواج-

العهد(0000000000000000000000114علىزلتما..)اليهوديةإنجيليكا-

00000000000.00000000000000121المواقعكلفيالإسرائيلياتيطالالتمييز-

000000000000000000131بالمساواةيطالبإسرائيلفيالنسائياللوبي-

0000000000000000000000135........-...اسرائيلفيالمرأةوضححولحقائق-

تدعم)كيفالصهيونيةالمنظمات-

...0000000000000000000000000000000000000000000000000000000141الإسرائيليةالمرأةهيهذه-

100000000000000000000000000000000000000000144..للعراةمهرجانات:إسرائيلفي-

....-..0146.!الصهيونيالمجتمعفسادعنيتحدثونإسرائيليون-
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في)العفصرية؟أولادهميريونكيف-

0000000000000000000154الصهيونيةالترييةفيإسرائيليةآراء-

00000000000000000000000000000000000000000000157(0ونتائج)استخلاصات-

00000000000000000000000167؟..00000000000000000الإسلاميخشونلماذا-

http://al-maktabeh.com




	المرأة في اسرائيل بين السياسة والدين
	تقديم
	مقدمة
	المرأة في الأديان السماوية
	المرأة في الديانة المسيحية
	المرأة في الإسلام
	المرأة في التوراة
	المرأة في التشريع اليهودي
	المرأة في بروتوكولات حكماء صهيون
	المرأة في الجيش الإسرائيلي
	مجندة اسرائيلية تجبر فلسطينية على تجرع سائل سام
	المرأة في الموساد (الغاية تبرر الوسيلة)
	حادثة اختطاف طائرة الميغ العراقية
	أشهر فتيات الموساد في ميدان الجاسوسية
	هبة سليم (صيد الموساد الثمين)
	أمينة المفتي (آني موسيه بيراد)
	انشراح موسى (الجاسوسة التي أنقذها السادات)
	إسرائيل مجتمع الجريمة والبغاء (مشاكل المرأة في إسرائيل)
	النساء يقمن بأدوار الرجال
	تجارة النساء (الرقيق الأبيض)
	النساء في قبضة المافيا
	البغاء في إسرائيل بالأرقام
	الإجهاض ظاهرة تقلق الإرائيليين (تآكل المجتمع الإسرائيلي)
	الزواج المختلط مشكلة عرقية (مشكلة الهوية اليهودية)
	إنجليكا اليهودية (مازلت على العهد)
	أرقام لها معنى
	التمييز يطال الإسرائيليات في كل المواقع
	شولاميت آلوني نموذجا
	اللوبي النسائي في إسرائيل يطالب بالمساواة
	حقائق حول وضع المرأة في إسرائيل
	المنظمات النسائية الصهيونية (كيف تدعم الإسرائيليات)
	هذه هي المرأة الإسرائيلية
	مهرجانات إسرائيلية للعراة
	إسرائيليون يتحدثون عن فساد المجتمع الصهيوني وعنصريته
	كيف يربون أولادهم (العنصرية في المدارس)
	آراء إسرائيلية في التربية الصهيونية
	استخلاصات ونتائج
	لماذا يخشون الإسلام (اليهود في القرآن)
	الخاتمة
	الهوامش
	المصادر والمراجع
	الفهرس
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان



